
Zarządzenie nr 6/2011
Wójta Gminy Nowy Duninów 

 z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie: powołania Komisji ds przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości
                  Lipianki w sprawie zniesienia przynależnych do miejscowości Lipianki członów
                  nazw  Lipianki-Gajówka, Kobyle Błoto- gajówka, Studzianka -leśniczówka

Na podstawie art.30 ust. 1, art. 5a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. 
U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 
2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 166, 
poz. 1612 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Duninów powołuje:

§1
Komisję  do  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  miejscowości  Lipianki  w  sprawie 
zniesienia  przynależnych  do  miejscowości  Lipianki  członów  nazw Lipianki-Gajówka,  Kobyle  
Błoto- gajówka, Studzianka -leśniczówka w następującym składzie osobowym:
1.Mirosław Krysiak –  Przewodniczący Komisji
2.Teresa Kalwasińska - Sekretarz Komisji
3.Stanisław Starzyński - Członek Komisji

4.§ 2 
Zadaniem  Komisji  jest:

1)przygotowanie i wydawanie wzorów kart konsultacyjnych,
2)udział w zebraniu mieszkańców wsi Lipianki, na którym odbywa się konsultacja,
3)przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych,
4)sprawdzenie wypełnionych kart konsultacyjnych,
5)ustalenie wyników konsultacji,
6)nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji oraz sporządzenie protokołu
      zawierającego wyniki przeprowadzonej konsultacji

§ 3
Z przeprowadzonej konsultacji Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać co najmniej:
a) przedmiot konsultacji,
b) datę jej przeprowadzenia,
c) określenie ogólnej liczby osób uczestniczących w konsultacji, 
    liczbę osób popierających, przeciwnych, wstrzymujących się,
d) stwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji wniosku w sprawie
    zniesienia  nazewnictwa wymienionego w § 1 
e) podpisy członków Komisji.

§ 4
Komisja najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konsultacji przekazuje Wójtowi 
Gminy  protokół  przedstawiający  wyniki  konsultacji  oraz  analizę  uwag  zgłoszonych  przez 
mieszkańców wsi Lipianki w ramach konsultacji.

§ 5
Konsultacja   zostanie  przeprowadzona  w  dniu  17  marca  2011r.  o  godz.  18.00  w  Szkole 
Podstawowej w Lipiankach. 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


