
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w miejscowości Troniny

Na podstawie art.30 ust.2 i art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz 594) 
w zw. z art.3ust.2, 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) Uchwały Rady Gminy Lipie nr XLV/427/2014 z 23 kwietnia 
2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie (Dz.U. Woj. Śląskiego 
z 2014r.,poz.2560)

WÓJT GMINY LIPIE
zarządza co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Troniny w sprawie 
zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troniny z ,,przysiółek wsi Danków" na ,,wieś".

§ 2. Konsultacje będa przeprowadzone w terminie od 20 lutego 2015 do 5 marca 2015.

§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z harmonogramem konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości 
w dniu 17 lutego 2015r. poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie i stronie internetowej www.lipie.pl

2) w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Lipie

3) na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Danków i Troniny

§ 4. Konsultacje polegają na składaniu uwag oraz na udzieleniu przez osoby do tego uprawnione odpowiedzi na 
pytanie zawarte w formie ankiety imiennej, której wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 5. Zapytanie ankietowe zostanie przeprowadzone w trakcie zebrania z mieszkańcami w dniu 3 marca  2015r. 
o godz. 1700. w budynku Centrum Turystyki i Wypoczynku w Dorzeczu rzeki Liswarty (tzw. harcówki) 
w miejscowości Troniny.

§ 6. Uprawnione do udziału w ankiecie są pełnoletnie osoby na stałe zameldowane w miejscowości Troniny.

§ 7. Uwagi w sprawie konsultacji w formie okreslonej w załączniku nr 2:

1) można składać do 5 marca 2015r. w formie pisemnej:

- w Urzędzie Gminy Lipie, pokój nr 3 w godzinach urzędowania;

- przewodniczącemu zebraniu o którym mowa w § 5 ;

- sołtysowi sołectwa Danków.

2) można przesłać  do 5 marca 2015r.

- drogą pocztową na adres Urząd Gminy Lipie,  ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie;

- droga elektroniczną na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl.

§ 8. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu konsultacji 
poprzez:

1) wywieszenie w miejscowości przeprowadzenia konsultacji

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Lipie

3) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi do spraw gospodarki nieruchomościami, gruntami, 
rolnictwa i leśnictwa.
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2015

Wójta Gminy Lipie

z dnia 17 lutego 2015 r.

Wzór ankiety

………………………………….......

imię i nazwisko

…………………………………

…………………………………

adres zamieszkania

ANKIETA

w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Troniny,
gmina Lipie, dotyczących  zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troniny

z „przysiółek wsi Danków” na „wieś”
PYTANIE: ,,Czy jest Pani / Pan za zmianą rodzaju miejscowości TRONINY

z „przysiółek wsi Danków” na „wieś” ?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ww. zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926z póź. zm.)

............................................
 Podpis

Pouczenie o sposobie głosowania

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie stawiając znak „X” przy wybranej przez siebie jednej 
kratce.

Postanowienie znaku w dwóch lub trzech kratkach albo nie postanowienie znaku w żadnej z kratek oznacza 
głos nieważny.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.8.2015

Wójta Gminy Lipie

z dnia 17 lutego 2015 r.

Wzór Formularza składania uwag do konsultacji społecznych

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju  miejscowości Troniny, gmina Lipie

z „przysiółek wsi Danków” na „wieś”

Dane osoby wnoszącej uwagę.

................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Uwagi :

................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................

................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ww. zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

......................., dnia .........................................                                      ..................................................

(podpis)
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