
 

ZARZĄDZENIE NR 4 /2017 

WÓJTA GMINY KURÓW 

z dnia  21 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 

XXXV – Lecia PRL w Kurowie 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy  

w Kurowie, której przedmiotem będzie zebranie propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy 

XXXV – Lecia PRL. 

  

§ 2. 1. Konsultacje będą prowadzone w formie ankiety pisemnej i elektronicznej  

/wzór formularza ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia/. Możliwe 

również będzie złożenie zbiorczej propozycji zmiany nazwy ulicy wraz z podpisami osób 

uprawnionych do udziału w konsultacjach.  

2. Konsultacje odbywać się będą w okresie do dnia 21 marca 2017 r. 

3. Konsultacje mają zasięg ograniczony wyłącznie do mieszkańców ulicy XXXV- Lecia PRL  

w Kurowie. 

 

§ 3. 1. Formularze ankiety konsultacyjnej w formie pisemnej będą rozesłane 

korespondencyjnie, natomiast w formie elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej 

urzędu www.kurow.eu.  

2.Wypełnione ankiety i zbiorcze propozycje zmiany nazwy ulicy będą przyjmowane  

w sekretariacie UG Kurów lub u Sołtysa Kurowa Pani Marii Wiejak zam. Kurów  

ul. Żabia 11 B. Natomiast  elektroniczna forma wypełnienia ankiety polegała będzie na tym, 

że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania  

podpisanego e- maila z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: kurow@lubelskie.pl. 

 

§ 4. 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia procedury wyłaniającej propozycję nowej 

nazwy ulicy wymienionej w art. 1 pkt 2, po zakończeniu konsultacji. Stanowić ją będą 

członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych Rady 

Gminy Kurów. 

2. Do obsługi administracyjno-technicznej komisji, określonej w ust. 1, wyznaczam   

Podinspektora ds. org. rady gminy i kadr. 

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, podany do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów. 

 

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów pod adresem 

www.kurow.eu oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kurów.  

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

http://www.kurow.eu/
http://www.kurow.eu/


  

                                                    Załącznik Nr 1 

                                                 do Zarządzenia Nr 4/2017 

                                                 Wójta Gminy Kurów 

                                                                                               z dnia 21 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

 

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy XXXV - Lecia PRL w Kurowie 

 

Propozycja nowej nazwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osoby biorącej udział w konsultacji: 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Czytelny podpis  

 


