
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.33.2020 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie powołania komisji ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w miejscowościach znajdujących 
się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję komisję ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w miejscowościach znajdujących się 
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, zwanej dalej ,,komisją”, w następującym składzie: 

1) Aleksandra Sokołowska - przewodniczący komisji; 

2) Joanna Chechelska - członek komisji; 

3) Agnieszka Stępień - członek komisji; 

4) Damian Milewski - członek komisji. 

2. W przypadkach gdy przedmiot opracowania nazewnictwa ulic i placów publicznych lokalizacyjnie 
dotyczyć będzie konkretnej miejscowości Gminy Sitkówka-Nowiny, w skład komisji dodatkowo wchodzą 
osoby odpowiednio reprezentujące dane miejscowości, a mianowicie: 

1) Ewa Fudali – Szewce, Zawada; 

2) Renata Posłowska – Kowala, Kowala Mała; 

3) Zbigniew Jantura – Bolechowice; 

4) Aneta Wajs – Wola Murowana; 

5) Stanisław Kobiec – Zagrody, Zgórsko; 

6) Elżbieta Antoniak – Nowiny; 

7) Halina Musiał – Trzcianki, Sitkówka; 

8) Krzysztof Seweryn – Słowik. 

§ 2. Zadaniem komisji jest inicjowanie oraz opiniowanie wniosków i projektów w sprawach nadawania lub 
zmiany nazw ulic i placów publicznych w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny. 

§ 3. 1. Przewodniczący komisji: 

1) odpowiada za organizację i pracę całej komisji; 

2) zwołuje posiedzenia komisji; 

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem prac komisji i terminem ich realizacji. 

2. Zastępstwo w czasie nieobecności przewodniczącego komisji  pełni wskazany przez niego członek 
komisji. 

§ 4. 1. Prace komisji realizowane będą w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawa. 

2. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

3. Stanowisko komisji uzgadnia się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

§ 5.  Komisja wykonuje czynności do czasu upływu kadencji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny tj. w latach 
2018 – 2023. 

§ 6.  Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji. 
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§ 7. Traci moc zarządzenie nr WG-INO-0050.110.15 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 września 
2015 roku w sprawie powołania Komisji do działań dotyczących nazewnictwa ulic i placów  
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Sebastian Nowaczkiewicz 
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