
ZARZĄDZENIE   NR 0050.136.2017 
Wójta Gminy Górzyca 

z  dnia 29 marca 2017r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic 
położonych na terenie Gminy Górzyca 
                                                        

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r,poz.446 ze zm.) oraz Uchwały nr XII.79.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 

2016r. w spawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca 

zarządza się, co następuje: 

       §1.1. Ogłasza się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulic na terenie 

Gminy Górzyca. 

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nowych 

nazwach ulic dla obecnych ulic: Generała Świerczewskiego w Górzycy,  Osiedla 40 Lecia PRL  w 

Górzycy, Bohaterów Radzieckich w Żabicach oraz Października w Żabicach. 

        §2.  Konsultacje społeczne odbywać się  będą w okresie od 06 kwietnia 2017r. do 30 kwietnia 

2017r.  

        §3. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i obejmują Sołectwo Górzyca i Sołectwo Żabice. 

        §4.1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formach: 

1) Karty Konsultacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia,  

2) Zebrania opinii i uwag mieszkańców na temat proponowanych nazw ulic w punkcie konsultacyjnym 

tj. biurze nr 2 na parterze Urzędu Gminy Górzyca, 

 §5. Karta konsultacyjna zostanie zamieszczona na w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu 

Gminy w Górzycy, stronie internetowej www.gorzyca.pl oraz dostępna w biurze nr 2 na parterze 

Urzędu Gminy Górzyca. 

 §6. Wypełnioną kartę konsultacyjną należy składać w terminie do 30 kwietnia 2017r. do godz. 

15.30, poprzez: 

1) złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1 Górzyca, 

2) przesłanie wypełnionego formularza droga elektroniczną na adres: ug@gorzyca.pl z dopiskiem w 

tytule  e-maila „Konsultacje – zmiana ulic” bądź listownie na adres Urząd Gminy Górzyca ul. 1 Maja 1 

69-113 Górzyca. 

 §7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Górzyca oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 §8. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który zamieszczony zostanie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Górzycy w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji. 

          §9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Komunalnej w Górzycy. 

          §10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 Wójt Gminy Górzyca  

(-) Robert Stolarski 
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