Zarządzenie Nr 1111/2013
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 lipca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XXXV/375/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego
2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1369) zarządzam co następuje:

§ 1.
1.Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie (działka
nr 566/1 obręb 10 m. Pyrzyce) na ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
2. Lokalizacja części ulicy podlegającej zmianie załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
1. Konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, mają na celu zebranie od ich uczestników
opinii w kwestii zmiany nazwy części ulicy.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez imienne udostępnienie ankiet
konsultacyjnych mieszkańcom ulicy Gen. Władysława Sikorskiego Nr 23, 34,38 oraz 40.
3. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Ankiety przyjmowane będą w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz
przez pracownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w godzinach
pracy Urzędu, Plac Ratuszowy 1, II piętro, pokój nr 276, tel. kontaktowy 91/ 39 70 382.
§ 3.
1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od dnia 15 lipca do dnia 26 lipca 2013 r.
2. Ogłoszenie o terminie przeprowadzonej konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem internetowym http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (www.pyrzyce.um.gov.pl)
oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.
§4.
1. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Pyrzyce odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji społecznych jest Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Na koordynatora zadania wyznaczam pełnomocnika ds. konsultacji społecznych, zaś nadzór na
wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/ oraz poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych jest rezultatem projektu „Skuteczny
samorząd” – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 1111/2013
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 lipca 2013 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie na ulicę Gen. Władysława Sikorskiego w
Pyrzycach
„Czy jest Pani / Pan za zmianą nazwy części ulicy Podgrodzie (działka nr 566/1 obręb 10 m. Pyrzyce)
na ulicę Gen. Władysława Sikorskiego?”

TAK

NIE

Wyjaśnienie:
1. Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy wybranej
odpowiedzi.
2. Nieważność głosu powoduje:
− nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce
− postawienie znaku „ X” w więcej niż jednej kratce
3. Dopiski poza obrębem kratek nie wpływają na ważność głosu.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc
Nr 1111/2013
z dnia 05 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Pyrzyc serdecznie zaprasza mieszkańców ulicy Gen. Władysława Sikorskiego Nr 23, 34, 38 oraz 40 w
Pyrzycach do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie (działka nr 566/1
obręb 10 m. Pyrzyce).
Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 15 lipca 2013r. do dnia 26 lipca 2013 r.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej
stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
Ankieta konsultacyjna udostępniona została imiennie mieszkańcom Gen. Władysława Sikorskiego Nr 23, 34, 38 oraz 40 w
Pyrzycach.
Ankiety przyjmowane będą w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz przez pracownika Wydziału
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, Plac Ratuszowy 1,II piętro pok. 276, tel. kontaktowy
91/39 70 382.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Jerzy Marek Olech

