
WOJT GMINY
MierzQcice
ujo). 6I^8kle

ZARZADZENIE Nr 0050.523.2017
WOJTA GMINY MIERZ^CICE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawle: przeprowadzenia konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie zmlany
nazwy ulicy w miejscowo^ci Nowa WIes

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016r,,poz,446 ze zm.) oraz zgodnle z Uchwa^ Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierz^clce
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spdecznych
na terenle Gminy Mlerz^cice z radami dziatalnoSci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
w przedmlocie projektow aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnoSci statutowej
tych organizacji

zarzs)dzam, co nast^puje;

1. Postanawia si? przeprowadzid konsultacje spoteczne z organizacjami pozarz?dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci po2^ku
publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaty w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowoSci Nowa
Wies.

§2

Konsultacje b?d? przeprowadzone w terminle od dnia 19.09.2017r. do dnia 25.09.2017r.

Projekt uchwaty w sprawie zmlany nazwy ulicy w miejscowo6ci Mierz?cice zostanie umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierz?cice, na stronie internetowej Gminy Mierz?cice oraz na
tablicy ogtoszeh w Urz?dzie Gminy Mierz?cice ul. Wolnosci 95, 42-460 Mierz?cice.

Konsultacje b?d? przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wnioskdw na
„Formularzu zgtaszania uwag i wnioskdw do projektu uchwaty w sprawie zmiany nazwy ulicy
w miejscowo^ci Nowa Wies stanowi?cym zat?cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§5

Wypetnione formularze nalezy sktadab do dnia 25.09.2017r. do godz.15.30 w siedzibie Urz?du Gminy
Mierz?cice ul. Wolnosci 95, 42-460 Mierz?cice lub poczta elektroniczn? na adres e-mail:
gmina@mierzecice.pl

§6

Formularze anonimowe lub nie zawieraj?ce uzasadnienia nie b?d? rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostan? zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz?du Gminy Mierz?cice, na stronie internetowej Gminy Mierz?cice oraz na tablicy ogtoszeh
w Urz?dzie Gminy Mierz?cice ul. Wolnoici 95, 42-460 Mierz?cice,

Zarz?dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

mgr Qrzegorz Podlejski


