
ZARZĄDZENIE NR  178/2018 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 29 listopada 2018r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice  

w przedmiocie nadania nazw ulic stanowiących własność prywatną w obrębie 

Domaszowice, gmina Masłów. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 lit. c w związku z § 3 ust. 4 i § 5 ust. 1 lit. 

c  Uchwały Nr XLIII/367/06 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zasad                      

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Masłów, 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice                                         

w przedmiocie nadania nazw ulicom stanowiących własność prywatną w obrębie 

Domaszowice, gmina Masłów w formie opinii mieszkańców. 

§ 2 

Ustalam następujący tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej  

w § 1 zarządzenia: 

1. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 03-12-2018r. od godz. 9.00 do dnia                              

10-12-2018r. do godz. 12.00  
 

2. Uprawnionym do udziału w konsultacji jest osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa 

Domaszowice i która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat. 
 

3. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Masłów. 
 

4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez 

udostępnienie formularza konsultacyjnego mieszkańcom. 
 

5. Formularz ankietowy będzie dostępny w terminie określonym w ustępie 1 w Urzędzie 

Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów. 
 

6. Każdy uprawniony do udziału w konsultacji może przesłać opinię i uwagi w sprawie 

określonej w § 1 na adres: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, 

26-001 Masłów lub przesłać w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP - jnsh0u159i 

(https://epuap.gov.pl/) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. 
 

 

https://epuap.gov.pl/


 

§ 3 

Określam treść ogłoszenia w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami sołectwa Domaszowice, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 

treść formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Masłów 

/-/ mgr Tomasz Lato 


