Zarządzenie nr 503 /2012
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Dziemiany w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw w miejscowościach Gminy
Dziemiany w języku kaszubskim
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z Uchwałami nr XXVI/122/12
oraz XXVI/121/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 lipca 2012r. zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości gminy Dziemiany w języku kaszubskim,
obok używanej urzędowej nazwy w języku polskim.
§ 2.
1. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w formie pisemnego zapytania mieszkańców
gminy Dziemiany, w brzmieniu ustalonym ankietą stanowiącą załącznik do
niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje prowadzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy.
§ 3.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie wpisani do stałego rejestru
wyborców mieszkańcy Gminy Dziemiany, posiadający prawa wyborcze, według stanu na
dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 10 września 2012 r. do dnia
20 października 2012 r.
§ 5.
Informacje na temat przeprowadzenia konsultacji umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Dziemiany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Gminy Dziemiany.
§ 6.
Opinie, uwagi i propozycje w przedmiocie konsultacji zgłaszać można do sekretariatu Urzędu
Gminy Dziemiany, w formie pisemnej, w terminie od dnia 10 września 2012 r. do dnia
20 października 2012 r.
§ 7.
Wójt Gminy Dziemiany przedstawi informacje na temat wyników konsultacji, w tym
zgłoszonych opinii, uwag i propozycji podczas sesji Rady Gminy na najbliższym posiedzeniu
po terminie zakończenia konsultacji, tj. po dniu 20 października 2012 r.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 503/2012

Ankieta konsultacyjna w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy
dla miejscowości .................................................................... w języku kaszubskim*
Rada Gminy Dziemiany zwraca się z pytaniem:
Czy akceptuje Pani / Pan wprowadzenie dodatkowej nazwy miejscowości: .........................................w języku kaszubskim?
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ankiecie konsultacyjnej dotyczącej wprowadzenia dodatkowych nazw w miejscowościach na terenie Gminy Dziemiany w języku kaszubskim.
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* dodatkowa nazwa miejscowości w języku kaszubskim umieszczona będzie wyłącznie na znakach i tablicach drogowych po urzędowej nazwy
miejscowości w języku polskim

