
UCHWAŁA NR V/32/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 z późn. zm.) 
oraz § 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz 
(Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 76 poz.1411), na wniosek Wójta Gminy Biesiekierz uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje lokalne z mieszkańcami Gminy Biesiekierz zamieszkałymi na 
terenie miejscowości Stare Bielice, Nowe Bielice i Biesiekierz w sprawie wprowadzenia urzędowych nazw ulic. 

2.  Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców terenów o których mowa w ust. 1 stanowiska co do 
zamierzonego wprowadzenia urzędowych nazw ulic w miejscowościach Stare Bielice, Nowe Bielice i Biesiekierz.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest ankietowe udzielenie odpowiedzi na pytanie o treści: 

„Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości swojego zamieszkania?”.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 01.06.2015r. do 25.06.2015r. poprzez ankietę 
internetową oraz badanie ankietowe. 

2.  Ustala się wzór karty ankietowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Starych Bielic - 
załącznik nr 1 do uchwały, z mieszkańcami Nowych Bielic – załącznik nr 2 do uchwały, z mieszkańcami 
Biesiekierza – załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały: 

1) mieszkańcy miejscowości wymienionych w § 1 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu 
w życie niniejszej uchwały poprzez: 

a) publikację na stronie BIP Urzędu Gminy Biesiekierz informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji, 

b) umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, 

c) wyłożenie informacji wraz z ankietami w sklepach i u sołtysów sołectw. 

2) pobrane przez mieszkańców ankiety należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy listownie bądź poprzez 
przedstawiciela sołectwa: sołtysa lub radnego.

§ 5. Konsultacje uważa się za skuteczne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach. 

§ 6. Odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg konsultacji jest Sekretarz Gminy. 

§ 7. Wyniki konsultacji w postaci sporządzonego protokołu analizy z przeprowadzonych ankiet, podane 
zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG i sołeckich oraz zamieszczenie na 
stronie BIP Urzędu Gminy Biesiekierz. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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 Załącznik nr 1  
        do Uchwały  Nr V/32/15 

                     Rady Gminy Biesiekierz
         z dnia  19 marca 2015r. 

 
 
…............................................................ 
                      ( imię i nazwisko) 

 
 
…............................................................ 
                 ( miejscowość zamieszkania) 
 

 
 
 
                                             KARTA KONSULTACYJNA ( ANKIETA) 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości Stare Bielice 
 dotyczących  wprowadzenia urzędowych nazw ulic 

 
 

Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w  miejscowości 
Stare Bielice: 
 
 
      jestem za 
 
 
     jestem przeciw 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania: 
 
Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie w kratce obok stawiając znak 
'X”. 
Postawienie znaku  w dwóch lub trzech kratkach albo nie postawienie tego znaku  w 
żadnej z kratek oznacza nieważny głos.  
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Załącznik nr 2  
        do Uchwały  Nr V/32/15 

                     Rady Gminy Biesiekierz
         z dnia 19 marca 2015r. 

 
 
…............................................................ 
                      ( imię i nazwisko) 

 
 
…............................................................ 
                 ( miejscowość zamieszkania) 
 

 
 
 
                                             KARTA KONSULTACYJNA ( ANKIETA) 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości  Nowe  Bielice 

 dotyczących  wprowadzenia urzędowych nazw ulic 
 
 

Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w  miejscowości 
Nowe Bielice: 
 
 
      jestem za 
 
 
     jestem przeciw 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania: 
 
Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie w kratce obok stawiając znak 
'X”. 
Postawienie znaku  w dwóch lub trzech kratkach albo nie postawienie tego znaku  w 
żadnej z kratek oznacza nieważny głos.  
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Załącznik nr 3  
        do Uchwały  Nr V/32/15 

                     Rady Gminy Biesiekierz
         z dnia 19 marca 2015r. 

 
 
…............................................................ 
                      ( imię i nazwisko) 

 
 
…............................................................ 
                 ( miejscowość zamieszkania) 
 

 
 
 
                                             KARTA KONSULTACYJNA ( ANKIETA) 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości  Biesiekierz 
 dotyczących  wprowadzenia urzędowych nazw ulic 

 
 

Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w  miejscowości 
Biesiekierz: 
 
 
      jestem za 
 
 
     jestem przeciw 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania: 
 

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie w kratce obok stawiając znak 
'X”. 
Postawienie znaku  w dwóch lub trzech kratkach albo nie postawienie tego znaku  w 
żadnej z kratek oznacza nieważny głos.  
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