OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUKOWO
z dnia 07 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś.
Na podstawie art. 5a ust. 1, 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 8 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1443) oraz uchwały Nr XXIII/140/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Klukowo (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego poz. 411 z późn. zm. poz. 3028) Wójt Gminy Klukowo ogłasza co następuje:
§1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Dzikowiny (część wsi
Żabiniec) oraz miejscowości Żabiniec położonych w Gminie Klukowo w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś.
§2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 17.10.2022 r. do 28.10.2022 r.
W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy sołectwa Dzikowiny oraz
miejscowości Żabiniec na stałe zamieszkujący oraz uprawnieni do głosowania w wyborach
powszechnych. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w
nich udział. Uprawniony do udziału w konsultacjach może w nich wziąć udział wyłącznie osobiście.
§3. Jako rodzaj konsultacji zgodnie z art. 9 uchwały Nr XXIII/140/14 Rady Gminy Klukowo
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Klukowo ustala się bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w postaci
zebrania wiejskiego w dniu 20.10.2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Klukowie.
§4. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie
formularza konsultacyjnego.
2. Formularz konsultacyjny:
a) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Klukowo,
b) zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klukowo oraz tablicach ogłoszeń
sołectw Dzikowin i Żabińca,
c) zostanie wyłożony w sekretariacie tut. Urzędu Gminy,
d) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć:
a) w sekretariacie urzędu w dniach i godzinach urzędowania,
b) przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo)
c) w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy ug@klukowo.pl
d) u sołtysów sołectw Dzikowin i Żabińca
4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL.
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