
ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 

WÓJT GMINY BARANOWO 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i placu 

w miejscowości Baranowo  

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów  

i urządzeń użyteczności publiczne (Dz. U. z 2016 poz. 744) oraz uchwały nr XXXII/197/2017 

Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami sołectwa Baranowo w sprawie zmiany nazw ulic Marcelego Nowotki, Gwardii 

Ludowej i Placu Trzydziestolecia w miejscowości Baranowo, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. W wykonaniu uchwały nr XXXII/197/2017  Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 

roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Baranowo w sprawie 

zmiany nazw ulic Marcelego Nowotki, Gwardii Ludowej i Placu Trzydziestolecia  

w miejscowości Baranowo ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących 

zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo.  

2. Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji 

propozycji nowych nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo – obecne nazwy to: ulica 

Marcelego Nowotki, ulica Gwardii Ludowej, Plac Trzydziestolecia. 

 

§ 2. 

 

Konsultacje mają zasięg lokalny dotyczący mieszkańców sołectwa Baranowo. 

§ 3. 

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określa się od 11.07.2017 r. do 24.07.2017 r. 

 

§ 4. 

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych następuje z inicjatywy Wójta Gminy Baranowo.  

 

§ 5. 

 

1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, w godzinach pracy Urzędu poprzez 

wypełnienie i wrzucenie do urny umieszczonej w holu Urzędu Gminy Baranowo 

opieczętowanego formularza konsultacyjnego propozycji zmian nazw ulic i placu. 

 Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Baranowo za 

pokwitowaniem. 

2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz zgłosić swoją propozycję. 
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3. Formularz konsultacyjny propozycji zmiany nazw ulic i placu stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi 

załącznik 2 do zarządzenia.  

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wraz z załącznikami podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranowo oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy 

Baranowo i Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§ 7. 

 

Wyniki konsultacji w drodze komunikatu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni po zakończeniu 

konsultacji.  

 

§ 8. 

 

1. Tryb konsultacji społecznych uważa się za zachowany bez względu na liczę osób biorących  

w nich udział.  

2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

 

§ 9. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 10. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Henryk Toryfter 

 

  

 


