
Uchwała Nr XXIII/193/2012 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów 
I

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XIII/81/03 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 
września 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 93 poz. 1811) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, 
co następuje:

§ i .

Powołuje się komisję ds. konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I w sprawie zmiany granic 
Osiedla Piastów I, w składzie:

1) Sybila Zimerman -  Zastępca Burmistrza
2) Brygida Bukowińska -  Sekretarz Gminy
3) Stanisław Wenio -  radny zamieszkały na terenie osiedla Piastów I

§ 2 .

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety zawierającej pisemne zapytanie 
zawierające problematykę objętą przedmiotem konsultacji, pouczenie co do wypełnienia 
oraz sposób przekazania wypełnionej ankiety. Wzór ankiety stanowi załącznik do uchwały.

2. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 28 czerwca 2012r. do dnia 6 lipca 2012r.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

A9vi_
Monika Wąsik-Kudla



Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/193/2012 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 26 czerwca 2012r.

Imię i nazwisko*

adres zamieszkania* 
(ulica, numer domu)

ANKIETA

dotycząca zmiany granic osiedla Piastów I i osiedla Stara Część Miasta

Czy jesteś za zmianą granic osiedla Piastów I i osiedla Stara Część Miasta 

polegającą na odłączeniu obszaru obejmującego ulicę Górną od nr 2 do nr 14 (numery parzyste) 

i od nr 1 do nr 23 (numery nieparzyste) od Osiedla Stara Część Miasta 

i dołączeniu wyżej wspomnianych budynków do granic osiedla Piastów I.

Prosimy wybrać odpowiedź przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce

□  ZA

□  PRZECIW

(własnoręczny podpis)*

Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny wystawionej w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu w dniach 28.06.2012r. - 06.07.2012r.

* Ankiety anonimowe, bez adresu zamieszkania oraz podpisu nie będą brane pod uwagę.


