
ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  

z dnia 22 września 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Bilcza konsultacji społecznych  
w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica   

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz uchwały Nr XX/161/20 Rady Miejskiej  
w Morawicy z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Morawica (opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r., poz. 846)  

 
                                                 zarządzam, co następuje: 

 
§1. 

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miejscowości Bilcza w przedmiocie nadania nazwy 
ulicy stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza, 
w formie pisemnych ankiet zawierających pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.  
 

§2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 01.10.2021 r. do dnia 08.10.2021 r.  

do godz. 15.30. 
2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości poprzez 

umieszczenie niniejszego zarządzenia:  
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy  
    ul. Spacerowej  7, 26-026 Morawica,  
- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy www.morawica.pl,  
    zakładka: Aktualności, 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica http://morawica.eobip.pl,   
     zakładka: Konsultacje aktów prawa miejscowego. 

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie  
i propozycję wariantowych odpowiedzi.   

4. Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie 
miejscowości Bilcza, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat. 

5. Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej 
do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta i Gminy Morawica. 

6. Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną 
ankietę:  
- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, 
- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu 
potwierdzonego profilem zaufanym, 

       - na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan ankiety), 
               - złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7,  

http://www.morawica.pl/
http://morawica.eobip.pl/
mailto:gmina@morawica.pl


       26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.  
§3. 

 
Określam treść ankiety w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 
położenie ulicy stanowiącej przedmiot konsultacji w formie mapy poglądowej stanowiącej 
Załącznik nr 2.  
 

§4. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  
i Geodezji.   
 

§5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica 

/-/ 

Marian Buras  

 
 
 


