
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 
WÓJTA GMINY WIERZBICA 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany nazwy ul. Janka 
Krasickiego w Wierzbicy 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 
2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Wierzbica (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 5301) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. 1. Zostaną przeprowadzone konsultacje w celu wyboru nowej nazwy dla ul. Janka 
Krasickiego w Wierzbicy, spośród dwóch zaproponowanych nazw, tj. ul. Ignacego 
Krasickiego lub ul.Szkolnej. 
2. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany nazwy 
ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. 
 
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet umożliwiających wybór spośród 
dwóch wskazanych nazw (wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia). 
 
§ 3. 1. Konsultacje będą prowadzone na terenie ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy ul. Janka Krasickiego 
w Wierzbicy, posiadający czynne prawo wyborcze. 
 
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17.05.2017 r. do 31.05.2017 r. 
2. Ankiety, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli wyrazić opinie, będą wyłożone 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w: 

1) miejscach ogólnie dostępnych (korytarze); 
2) sekretariacie pokój 18; 
3) pokoju 21 – P. Małgorzata Ogorzałek. 

3. Ankiety będą również dostępne na stronach internetowych: 
1. www.wierzbica.pl; 
2. www.bip.wierzbica.pl. 

4. Wypełnione i podpisane ankiety można przekazywać w: 
1) sekretariacie pokój 18; 
2) pokoju 21 – P. Małgorzata Ogorzałek. 

5. Ankiety można przekazywać w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 
Ankiety przekazane po zakończeniu konsultacji nie będą brane pod uwagę. 
6. Wyjaśnień w sprawie konsultacji będzie udzielała P. Małgorzata Ogorzałek – p. 21 tel. 048 
618 36 16. 
 
§ 5. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji będzie realizował Urząd Gminy 
w Wierzbicy. 
2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji oraz za opracowanie i przedstawienie 
ich wyniku jest P. Małgorzata Ogorzałek. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 

http://www.wierzbica.pl/
http://www.bip.wierzbica.pl/


Załącznik do 
Zarządzenia nr 27/2017 
Wójta Gminy Wierzbica 
z dnia 12 maja 2017 r. 
 
 
 

ANKIETA 
 
 
 

Szanowni Państwo niniejsza ankieta służy wyłącznie do celu poznania Państwa opinii 
w sprawie wyboru nowej nazwy dla ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. 
Wyboru można dokonać spośród dwóch niżej zaproponowanych przez mieszkańców 
Sołectwa Wierzbica-Osiedle nazw, poprzez postawienie krzyżyka przy wybranej nazwie 
(można wybrać tylko jedną nazwę). 
 
 
 
…................................................................................................. 
                                     (imię i nazwisko mieszkańca) 

 
 
Propozycje nowej nazwy dla ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy: 
 
 
1. ul. Ignacego Krasickiego       
 
 
2. ul. Szkolna                                 
 
 
 
 
Oświadczenie: 
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem mieszkańcem ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy 
oraz że posiadam czynne prawo wyborcze. 
 
 
 
….................................................... 
               (podpis mieszkańca) 

 

 


