Zarządzenie nr 136/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania
nazw ulic w miejscowości Krążkowy.

Na podstawie §4 Uchwały nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kępno
(Wielk. z 2015 r. poz. 4240), zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Krążkowy w
celu zebrania uwag i opinii w związku z zamiarem podjęcia przez Radę Miejską w
Kępnie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kępno.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 19 października 2020 roku do
dnia 30 października 2020 roku.
Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej i pisemnej.
Konsultacje będą mieć charakter lokalny i będą dotyczyć mieszkańców miejscowości
Krążkowy.
Ankieta konsultacyjna dostępna będzie do pobrania:
• na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie www.kepno.pl,
• w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 (Punkt
Obsługi Interesanta) i ul. Kościuszki 9.
Lokalizację ulic, których dotyczą konsultacje, oznaczono kolorem czerwonym,
niebieskim i zielonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Ankieta konsultacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/-/ Piotr Psikus

Sp. A. Muskała

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 136/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 października 2020r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania
nazw ulic w miejscowości Krążkowy.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 136/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 października 2020r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Krążkowy
obręb Krążkowy, gmina Kępno
Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno lub na adres poczty elektronicznej kepno@um.kepno.pl bądź
złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w godzinach pracy
Urzędu od poniedziałku do piątku od 800 do 1600.

Czy jest Pan/Pani za nadaniem przedstawionej poniżej nazwy ulicy dla drogi oznaczonej
na mapie odpowiednim kolorem?
PROPONOWANE NAZWY ULICY:
1

UL . INWESTYCYJNA – kolor czerwony

2

UL. SKŁADOWA – kolor niebieski

3

UL. ROZWOJOWA– kolor zielony

TAK

NIE

Nie zgadzam się z proponowanymi nazwami ulic, proponuję nazwy:……………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………..……………………………………..
Miejscowość zamieszkania………………………….………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
konsultacji społecznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, dotyczących zamiaru
podjęcia uchwały Rady Miejskiej Gminy Kępno w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krążkowy.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacji dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
przez Administratora, stanowiącą załącznik do niniejszej ankiety.

…………………………………………………………………………………….
( miejscowość, data, czytelny podpis)

Zasady głosowania:
1. Osobami uprawnionymi do głosowania są osoby pełnoletnie, zamieszkałe w miejscowości Krążkowy.
2. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
1) został oddany przez jedną osobę na kilku formularzach,
2) został oddany przez osobę nieuprawnioną,
3) został oddany na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (niezawierającym wszystkich danych,
podpisu; na którym zaznaczono równocześnie dwie kratki („tak” i „nie”) przy każdym z pytań lub nie
zaznaczono żadnej kratki).

