
UCHWAŁA NR IV/17/2015
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowści Brzeziny dotyczących zmiany 
urzędowej nazwy miejscowości

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2013 roku, poz. 
594 z późn.zm./, art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1612 z późn. zm/ 

§ 1. 

1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy nazwą urzędową miejscowości Brzeziny, a nazwą używaną 
zwyczajowo Brzeziny Cieciułowskie, postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Brzezin 
w sprawie zmiany nazwy urzędowej. 

2.  Konsultacje społeczne z mieszkańcami będą polegały na zbadaniu opinii mieszkańców z wykorzystaniem 
formularza ankietowego.

§ 2. 

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na 
obszarze objętym konsultacją. 

§ 3. 

1. Mieszkańcy, o których mowa w § 1 ust.1 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu 
w życie niniejszej uchwały poprzez bezpośrednie dostarczenie do domów ogłoszenia o przeprowadzeniu 
konsultacji wraz z ankietą w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ogłoszenie 
zostanie również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brzeziny. 

2.  Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysa sołectwa Cieciułów w terminie do 27.02.2015 r.

§ 4. 

1. Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 14 dni od daty ich 
zakończenia. 

2.  Wyniki konsultacji zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XXXII/305/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 października 2006 roku w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny Cieciułowskie w sprawie 
nazwy miejscowości. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Edward Gładysz
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       Załącznik nr 1
    do Uchwały Nr IV/17/2015

      Rady Gminy Rudniki
        z dnia 3 lutego 2015 r.

 
…………………………..……..

         imię i nazwisko

…………………………………
        adres zamieszkania

PESEL

ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości

Brzeziny, gmina Rudniki, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

zgodnie z Uchwałą nr IV/17/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r.

Pytanie:

 

Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości „Brzeziny” na „Brzeziny Cieciułowskie”?

 TAK

 NIE

 WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

……………………………………..

podpis
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