
Z^RZĄDZENIE Nr 712022

Wójta Gminy Fałków
z dniaf4 sĘcznia2022 r,

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych doĘczących zmiany rodzaju

urzędowej nazwy miejscowości ,,Reczk"ów - część wsi Papiernia'' na ,,Reczków _

wieŚ''.

Na podstawie art' 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2021 r' poz. 1,3]2 z poŹn, zm,), art. 8 ust' l, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowoŚci i obiektow fiĄograficz"ł9h^(?' U, z2019 t.

poz. Iaa)oraz ucńwał y rlrXXXl2ząlzozl Rady Gminy w Fałkowtę z dn\af9 grudrliaf17l r.

w sprawie określenia zasadi trybu pzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Gminy Fałkow (D'.-U;. W"j.,s*ii.r.-yskiego z2Of2 r, poz. 48) zarządzaln, co następuje:

$1

Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne

miejscowości ńeczków w sprawie zmLany rodzaju

,,Reczków - częśc wsi Papiernia'' na,,Reczków _ wieś''.

Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych

1.

2.

dotyczące opinii mięszkańców
urzędowej rtaz.vqy miejscowości

s4 osoby pełnoletnie mieszkające

na terenie miejscowości Reczków.
3. Konsultacje uważ a się za waŻne nięzaleŻnię od liczby mieszkańców, którzy wzięli

w nich udział.

Konsultacje prowadzone będą

i 1 luteso f0f2 r.

$2

w terminie od dnia 26 stycznia 2022 r' do dnia

$3

1. Konsultacje będq przeprowadzone w formie pisemnej, poprzęZ wypełnienie

i podpiśanie anki|ty konsultacyjnej stanowiqcej zaŁqcznlk do niniejszego'

zarządzenta.
2. Ankieta konsultacyjna zostanie udostępniona poprzezi

a) publikację na stronie internetowej cminy Fałkow oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej,
b) wyłozenió w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie.

"j uóostępnienie u sołtysa sołectwa Papiernia.

3. Wypełnione ankiety konsultacyjne ńozna złoŻyć u sołtysa sołectwa Papiernia, w

sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przestać

pocztqna adres Urzędu Gminy (u1' Zamkowa 1A, f6-260 Fałkow)'

$4
Wyniki konsultacji zostan4 ptzekazane Radzie Gminy a takŻę opublikowane w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie internętowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogł'ószeń

w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraznatablicy ogłoszeń w miejscowości Reczków, nie poŹniej

niz w ciągu7 dni od sporządzenia protokołu zbiorczego.



$s
Realizacj ę zarządzenia powierza się S ekretarzowi Gminy.

$6
Zaruądzetie wchodzi w zycie z dnięmpodpisania i podlega: publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej, na stronię internetowej Gminy Fałkow, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w

IJrzędzieGminy w Fałkowię otaznatablicy ogłoszeń w miejscowości Reczków.
-t


