
Zarządzenie Nr 86/2021 

Wójta Gminy Karczmiska 
z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej  

nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy 

Czerwone Łąki 

 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia  

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz §1 Uchwały NR V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia  

24 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.1351) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Słotwiny oraz 

Słotwiny-Czerwone Łąki w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości 

Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki. 

 

§ 2 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zniesienia 

urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej 

nazwy Czerwone Łąki. 

 

§ 3 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 listopada 2021 r. do 

dnia 3 grudnia 2021 r. w formie badania ankietowego. 

 

§ 4 

1. Formularz ankiety:  

1) będzie dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Karczmiskach, Karczmiska 

Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, 

2) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Karczmiska, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

2. Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać:  

1) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze  

ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska  

2) przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze  

ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska. 

3. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Słotwiny oraz 

Słotwiny-Czerwone Łąki. 

5. Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy pomocy 

ankiety tylko raz.  



6. Po zakończeniu konsultacji, sporządzony zostanie protokół zawierający wyniki konsultacji, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

7. Wyniki konsultacji społecznych zostaną:  

1) wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone 

Łąki,  

2) wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Karczmiska.  

3) opublikowane na stronie internetowej Gminy Karczmiska oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy.  

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Karczmiska na najbliższej sesji 

przypadającej po sporządzeniu protokołu z konsultacji.  
 

§5 

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych powołuje się Komisję odpowiedzialną za 

przeprowadzenia konsultacji w następującym składzie:  

1. Karolina Wróblewska – Przewodnicząca Komisji  

2. Zenon Rodzik – Członek Komisji  

3. Zbigniew Bochra– Członek Komisji. 

 

§6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 
 Wójt Gminy Karczmiska  

/-/  

Janusz Goliszek 

 


