
UCHWAŁA NR XXV/252/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miejscowości Wierzbinek.

Na podstawie art. 5a ust.1 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tekst jednolity) oraz § 1 ust. 7 i 10 Uchwały nr 238/XXXVI/06 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy województwa wielkopolskiego nr 120, poz. 
2968 z dnia 4 sierpnia 2006 roku) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Konsultacje zostana przeprowadzone z osobami, których nieruchomości zlokalizowane są przy ulicach, dla 
których odbywa się konsultacja w sprawie nadania nazwy ulicy. 

§ 2. Konsultacje, których niniejsza uchwała dotyczy, zostaną przeprowadzone w formie ankiet do wypełnienia 
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP i w budynku Urzędu Gminy z zaproponowanymi nazwami 
ulic. 

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie, których nieruchomości zlokalizowane są przy 
ulicach, dla których odbywa się konsultacja w sprawie nadania nazwy ulicy. 

§ 4. Konsultacje odbędą się w terminie od 8 grudnia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r. 

§ 5. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii przez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub 
wstrzymującego się w formie pisemnej ankiety. 

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez zespół ds. Konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy 
Wierzbinek, po zakończeniu konsultacji. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. 
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w niej podmiotów. 

§ 7. Powołuje się zespół ds. Konsultacji w składzie: 1) Przedstawiciel Wójta – Iwona Nawrot 2) Przedstawiciel 
Wójta - Barbara Smul – Plichta 3) Radny – Włodzimierz Gemziak 4) Radny – Ryszard Andrzejewski 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, którego zobowiązuje się do zawiadomienia osób, 
których nieruchomości zlokalizowane są przy ulicach, dla których odbywa się konsultacja w sprawie nazwy ulicy 
o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed ich rozpoczęciem poprzez rozpowszechnienie 
zawiadomienia w miejscach publicznych na terenie gminy Wierzbinek w sposób zwyczajowo przyjęty (BIP, tablica 
ogłoszeń, kurenda)

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą nr 238/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy 
województwa wielkopolskiego nr 120, poz. 2968 z dnia 4 sierpnia 2006 roku) konsultacje przeprowadza się 
w przypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla Gminy. O przeprowadzeniu konsultacji 
decyduje Rada Gminy w drodze uchwały, która określa przebieg i zasięg konsultacji, uprawnionych do 
uczestnictwa w konsultacjach, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym czas konsultacji nie może być 
krótszy niż 7 dni, sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji oraz sposób przedstawienia i wykorzystania wyników 
konsultacji.

Id: EXGGR-QPKYK-GYPWL-SMUIN-LGFNX. Uchwalony Strona 1




