
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 
WÓJTA GMINY SŁUPCA 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z tereny gminy 
Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie 

funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości 
Kowalewo-Sołectwo. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r poz. 506 ze zm.)1) , § 7 uchwały Nr XXX/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 
2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca /Dz. U. z 2013r., 
poz. 5652/ Wójt Gminy Słupca zarządza, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo 
w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa 
nazwa  Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo 

§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo 

§ 3. Powołuje się komisję do przeprowadzania konsultacji  w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji - Cezary Przybylski 

2) Sekretarz Komisji – Joanna Dobrychłop 

3) Członek Komisji – Grażyna Smolarek 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 03.03.2020r. w godzinach od 17.00 do 18.00 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kowalewie – Opactwie. 

2. Czynny udział w zebraniu przysługuje wyłącznie mieszkańcom sołectwa Kowalewo-Sołectwo, mającym 
tam stałe zameldowanie, którzy w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat. 

3. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby po uprzednim okazaniu się dowodem tożsamości. 

§ 5. 1. Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach, o których mowa w § 
1 i 2 zarządzenia, wyraża swoją opinię w przedmiocie konsultacji poprzez umieszczenie znaku „X” przy 
jednym z dwóch wariantów. 

2. Wzór kart do wyrażenia opinii w formie ankiety stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia 

§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji komisja dokona analizy złożonych kart. 

2. Zobowiązuje się komisję do sporządzenia protokołu dotyczącego przebiegu przeprowadzonych 
konsultacji i ich wyniku oraz niezwłocznego przekazania tego protokołu Wójtowi Gminy Słupca. 

§ 7. Ogólne wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od zakończenia 
konsultacji poprzez ogłoszenie ich treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca oraz w sołectwie. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia i podane zostanie do publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019, poz.1309 , poz. 1696, poz. 1815, 

poz. 1571 
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Czy jesteś za zniesieniem nazwy urzędowej miejscowości
Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa
Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości

Kowalewo-Sołectwo?

1. tak

2. nie

Pouczenie: 1. Znak „X” należy postawić w polu nazwy wybranej.
2. Niepostawienie znaku „X” w żadnym polu, postawienie znaku
„X” w każdym polu, dokonanie jakichkolwiek dopisków, skreśleń
powoduje, że uczestnik konsultacji nie wyraził swojej opinii na
żadne pytanie.

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020

Wójta Gminy Słupca

z dnia 13 lutego 2020 r.
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