
Zarz^dzenie Nr 20/2019
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie konsultacji dotycz^cych zmiany nazw solectw w Gminie Minsk Mazowiecki

Na podstawie art. 5 a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym

(Dz.U z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz uchwaly Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Minsk
Mazowiecki z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji spolecznych z mieszkaticami Gminy Minsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj.

Mazowieckiego z 2013 r. poz. 9925) - zarz^dza si^, co nast?puje:

1
Ogtasza si? konsultacje w sprawie zmiany nazw solectw:

1.Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy,

2.Chochol + Tartak na Chochol i Tartak,

3.Dzi?kowizna (+dzialka nr 23/1 w Ignacowie) na Dzi?kowizna,

4.Osiny Nowe na Nowe Osiny,

5.Osiny Wies (Kol. Janow) na Osiny i Kolonia Janow,

6.Walerianow (+Janow, Ignacow) na Janow i Ignacow.

2
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkancow na temat zmiany nazw solectw.

3
Ustala si? termin konsultacji od dnia 25 marca do 8 kwietnia 2019 r.

4
Konsultacje prowadzone b?d^ w formie ankiety skierowanej do mieszkancow solectw,

ktorych dotyczy zmiana nazwy. Tresc ankiety, stanowi^ca zal^cznik do niniejszego

zarz^dzenia, zostanie opublikowana na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki,

na stronie internetowej Gminy oraz w biuletynie ,,Glosie Ziemi Mihskiej". Druk ankiety

mozna pobrac w pokoju 17 Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki.

5
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy Minsk Mazowiecki.

6
Zarz^dzenie podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty.

7
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Przykladowy sposob wypetnienia ankiety znajduje si^ na odwrocie.

II. Prosz^ podac miejscowosc, w ktorej Pan/Pani zamieszkuje:.

Szanowni Panstwo,

w trakcie zebraii soleckich w poszczegolnych miejscowosciach, mieszkancy zwracali uwag? na
niejednolitosc nazw sotectw w roznych dokumentach gminy a takze na urz?dowe nazwy soJectw,

ktore nie funkcjonuj^ juz w powszechnym obiegu. Aby wprowadzic nowe, jednolite nazwy sotectw
nalezy przeprowadzic konsultacje wsrod zainteresowanych mieszkancow.

Uprawnieni do udzialu w ankiecie si) pelnoletni mieszkancy solectw, ktorych dotyczy zmiana

nazwy (Cielechowizna, Prusy, Chochoi, Tartak, Dzi^kovvizna, Osiny Nowe, Osiny, Kolonia

Janow, Janow i Ignacow).

Wypetnione formularze ankiet nalezy skladac osobiscie, za posrednictwem poczty, lub drog^
elektroniczn^ na adres gmina@minskmazowiecki.pl do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Wyniki konsultacji zostan^ podane do publicznej wiadomosci poprzez ich opublikowanie na
stronie internetowej Gminy, w biuletynie Glos Ziemi Miriskiej i na tablicy ogloszeii w Urz^dzie
Gminy.

I. Czy jest Pan/Pani za zmiani] nazwy sotectwa (nroszc zaznac/.vc tvlko jedna

z szesciu odpowiedzi w punkcie, ktory dotyczy sotectwa, w ktorym Pan/Pani
mieszka):

1.Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy,

TAKNIE
2.Chochot + Tartak na Chochol i Tartak,

TAKNIE
3.Dzi^kowizna (+dzialka nr 23/1 w Ignacowie) na Dzi^kowizna,

TAKNIE
4.Osiny Nowe na Nowe Osiny,

TAKNIE
5.Osiny Wies (Kol. Janow) na Osiny i Kolonia Janow,

TAKNIE
6.Walerianow (+Janow, Ignacow) na Janow i Ignacow.

TAKNIE

ANKIETA

Zaiacznik do Zarz^dzenia nr 20/2019
Wqjta Gminy Minsk Mazowiecki

zdnia22marca 2019 r.



Przykladowy sposob wypelnienia ankiety:

I.     Czy jest Pan/Pani za zmian^ nazwy solectwa (prosz^ zaznaczyc tylko jedn^ z szesciu

odpowiedzi w punkcie, ktory dotyczy solectwa, w ktorym Pan/Pani mieszka):

1.Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy,

TAKNIE
2.Chochol + Tartak na Choehol i Tartak.

TAKNIE
3.Dzi^kowizna (+dzialka nr 23/1 w Ignacowie) na Dzi^kowizna,

TAKNIE
4.Osiny Nowe na Nowe Osiny,

TAKNIE
5.Osiny Wies (Kol. Janow) na Osiny i Kolonia Janow,

TAKNIE
6.Walerianow (+Janow, Ignacow) na Janow i Ignacow.

TAKNIE

II.    Prosz^ podac miejscowosc, w ktorej Pan/Pani zamieszkuje: Tartak.


