Informacja o przeprowadzeniu konsultacji
Wójt Gminy Dziemiany, działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 8 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz.U z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Rady
Gminy Dziemiany Nr XXVI/121/12 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z
2012 r. poz. 2601) oraz zarządzenia Wójta Gminy Dziemiany Nr 670/2015 z dnia 04 lutego
2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji, postanowił poddać pod konsultacje z
zainteresowanymi mieszkańcami propozycje dotyczące:
I. Zmiany nazwy miejscowości Jastrzębie Dziemiańskie, wieś, na Jastrzębie, wieś.
II. Zniesienia nazwy miejscowości Słonecznik, części wsi Dziemiany.
III. Zmiany rodzaju miejscowości:
a) Jałowe, część wsi Kalisz, na Jałowe, wieś.
b) Leżuchowo, część wsi Kalisz, na Leżuchowo, wieś.
c) Tomaszewo, część wsi Kalisz, na Tomaszewo, wieś.
d) Białe Błota, część wsi Trzebuń, na Białe Błota, wieś.
e) Lampkowo, część wsi Trzebuń, na Lampkowo, wieś.
f) Wilczewo, część wsi Trzebuń, na Wilczewo, wieś.
g) Zajączkowo, część wsi Trzebuń, na Zajączkowo, wieś.
h) Zatrzebionka, część wsi Trzebuń, Zatrzebionka, wieś.
i) Zimny Dwór, część wsi Trzebuń, Zimny Dwór, wieś.
j) Żabowo, część wsi Trzebuń, Żabowo, wieś.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16.02.2015 r. do 27.02.2015 r.
2. Konsultacjami zostanie objęta grupa zainteresowanych mieszkańców miejscowości
wymienionych powyżej.
3. Uprawnionym do wzięcia udziału w ankiecie jest osoba pełnoletnia i zameldowana w
miejscowości lub części miejscowości określonej powyżej.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą badań ankietowych przeprowadzanych
bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, odbywających się w dniach
od 16.02.2015 r. do 20.02.2015 r. Każdy zainteresowany nieobecny w miejscu
zamieszkania podczas przeprowadzania ankiety może złożyć swoją opinię w Urzędzie
Gminy Dziemiany poprzez wypełnienie ankiety w dniach od 16.02.2015 r. do 27.02.2015
r.
5. Wynik konsultacji zostanie przedstawiony na stronie BIP Urzędu Gminy Dziemiany.

