ZARZĄDZENIE NR 0050. 102 . 2017
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy nowo
budowanego ronda w Wyrzysku

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 3744) zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wyrzysk w sprawie
nadania nazwy nowo budowanego ronda w Wyrzysku, zlokalizowanego u zbiegu ulic: Bydgoskiej,
Kościuszki i Staszica, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194, na działce o numerze geodezyjnym
247/2.
§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Zasięg konsultacji: teren gminy Wyrzysk.
§ 4. 1. Konsultacje polegać będą na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców

za pomocą

formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, propozycji nazwy, bądź
pozostawienia bez nazwy nowo budowanego ronda w Wyrzysku.
2. Wzór formularza opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Wyrzysk
www.wyrzysk.pl, w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Wyrzysk oraz wyłożony w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, pokój nr 1 (parter).
3. W celu złożenia propozycji nazwy należy wypełnić formularz lub złożyć propozycję w formie
pisemnej, zawierającej elementy określone we wzorze formularza, tj.:
1) przedmiot konsultacji;
2) propozycję nazwy lub pozostawienie bez nazwy ronda;
3) zestawienie zawierające nazwiska, imiona, adresy zamieszkania i podpisy osób popierających
propozycję.
4. Propozycje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29,
pokój nr 1 lub przesłać pocztą.

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia
konsultacji i podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
oraz zamieszczone na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wyrzysk.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz zamieszczeniu na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050. 102 .2017
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Formularz propozycji nadania nazwy/pozostawienia bez nazwy ronda u zbiegu ulic:
Bydgoskiej, Kościuszki i Staszica w Wyrzysku

Proponowana nazwa: .............................................................................................................…
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Podpis

