
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.109.2019
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny dotyczących zmiany 
nazwy Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 994 ze zm.), § 2 w zw. z § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr RG–XIV/148/19 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny 
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 
i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami oraz uchwały Nr RG–XXXI/228/05 z dnia 
30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sitkówka – 
Nowiny (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2005 r. Nr 148, poz.1851), zarządza się co następuje.

§ 1. 1. Przeprowadzić na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny konsultacje z mieszkańcami Gminy Sitkówka 
– Nowiny w sprawie zmiany nazwy Gminy.

2. Konsultacje polegać będą na wypełnieniu karty konsultacyjnej – ankiety i udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie w sprawie zmiany nazwy Gminy, przez złożenie podpisu w wybranej na odpowiedź kolumnie 
i wierszu.

3. Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa §1, zostaną przeprowadzone w terminach:

1) Pierwszy termin od dnia 9 października 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r.

2) Drugi termin od dnia 1 stycznia 2020 r do dnia 15 marca 2020 r.

2. Karta konsultacyjna – ankieta, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 będzie dostarczona bezpośrednio 
mieszkańcom oraz dostępna w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny w godzinach pracy Urzędu.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy 
Sitkówka – Nowiny którzy mają ukończone 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

§ 4. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Sebastian Nowaczkiewicz;

2) Zbigniew Pyk;

3) Łukasz Barwinek;

4) Ryszard Kusak;

5) Grażyna Górecka;

6) Marta Herbergier;

7) Andrzej Waśko.

2. Zespół Konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1 sporządzi dokumentację dotyczącą wyników konsultacji.

§ 5. Wyniki konsultacji bez danych osobowych należy podać do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i publikację na stronie podmiotowej BIP 
Gminy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanemu Zespołowi Konsultacyjnemu.

§ 7. Konsultacje przeprowadzane będą na koszt Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Pieczęć Wójta Gminy 

Załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.109.19 

Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny 

Z dnia 9 października 2019 r. 

KARTA KONSULTACYJNA – ANKIETA 

w sprawie zmiany nazwy Gminy 

PYTANIE: 

 

„Czy jesteś za zmianą nazwy Gminy Sitkówka - Nowiny z aktualnie obowiązującej nazwy: „Gmina Sitkówka – Nowiny” na nową nazwę: 

„Gmina Nowiny”? 

 

Lp. Nazwisko i Imię (imiona) Imię ojca 

Data urodzenia 

(DD.MM.RRRR) 

Nr PESEL 

Adres zamieszkania 

TAK NIE 
miejscowość, ulica, nr 

domu, nr mieszkania 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Głosowanie odbywa się przez złożenie podpisu w odpowiedniej kolumnie zawierającej odpowiedź na pytanie: „TAK”, lub „NIE”. 
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