
WOJTGMINY 
MAStOW 

woj. swi�tokrzyskie 
ZARZ)\DZENIE NR 14/2019 

Wojta Gminy Maslow 
z dnia 4 lutego 20 l 9r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami solectwa Domaszowice 
w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowi�cej wlasnosc prywatn� w obr�bie Domaszowice, 
gmina Maslow. 

Na podstawie art. Sa ustawy z dnia 8 marca I 990r. o samorziidzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 20 I 8r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 lit. c w  zwil}zku z § 3 ust. 4 i § 5 ust. I lit. c Uchwafy 
Nr XLIII/367/06 Rady Gminy Maslow z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Mas-l'ow, 

zarz�dzam, co nast�puje: 

§1
Zarzl}dzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami solectwa Domaszowice w przedmiocie 
nadania nazwy ulicy stanowil}cej wlasnosc prywatnl}, w obr(?bie Domaszowice, gmina Maslow w formie 
opinii mieszka11cow. 

§2
Ustalam nastypujl}cy tryb zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie okreslonej 
w § 1 zarzl'!dzenia: 
I. Konsultacje przeprowadzone b<td<t od dnia 05-02-2019r. od godz. 7 .20 do dnia 12-02-20 I 9r.

do godz. 12.00
2. Uprawnionym do udziaru w konsµltacji jest osoba stale zamieszkala na terenie solectwa

Domaszowice i ktora w dniu przeprowadzenia konsultacji ukonczyla 18 lat.
3. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji podaje siy do wiadomosci poprzez umieszczenie

informacji na stronie internetowej Urzydu Gminy oraz Biuletynie Tnformacji Publicznej Gminy
Maslow.

4. Konsultacje byd<! przeprowadzone w formie badania opinii mieszkancow poprzez udostypnienie
formularza konsultacyjnego mieszkancom.

5. Formularz ankietowy bydzie dostypny w terminie okreslonym w ust(?pie I w Ur2ydzie Gminy
Maslow, ul. Spokojna 2, Mas-1'6w Pierwszy, 26-001 Maslow, stronie internetowej Urzydu Gminy
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maslow.

6. Kazdy uprawniony do udziaru w konsultacji moie przeslac opiniy i uwagi w sprawie okreslonej
w § I na adres: Ur24d Gminy Maslow, ul. Spokojna 2, Maslow Pierwszy, 26-001 Maslow lub
przestac w formie elektronicznej poprzez Elektroniczn<! Platformy Usrug Administracji Publicznej
(ePUAP) na adres skrzynki ePUAP - jnsh0u 159i (https://epuap.gov.pl/) przy uiyciu podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym.

§3
Okreslam tresc ogloszenia w sprawie przystl'!ptema do przeprowadzenia konsultacji 
z mieszka11cami solectwa Domaszowice, jak w zall}czniku nr I do niniejszego zar24dzenia oraz tresc 
formularza konsultacji stanowillcego zalllcznik nr 2 do niniejszego zarzii,dzenia. 

Zar24dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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