Załącznik nr 1 do zarządzenia nr BR.0050.198.2021.EO
Burmistrza Myśliborza
z dnia 18.05.2021 r.

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE NADANIA NAZWY
DLA RONDA ZLOKALIZOWANEGO W MYŚLIBORZU U ZBIEGU ULIC CELNEJ
I OGRODOWEJ
§ 1. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 26 maja do 13 sierpnia 2021 roku w
następującej formie:
1. zbierania propozycji nazwy dla ronda poprzez formularze ankietowe,
2. weryfikacji propozycji nazwy dla ronda przez Zespół do przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w
Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej,
3. głosowania nad listą propozycji poprzez karty do głosowania.
§ 2. Konsultacje społeczne adresowane są do: mieszkańców, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów działających na terenie Gminy
Myślibórz
§ 3. Propozycje nazwy dla ronda na formularzu ankietowym należy składać w terminie od 26
maja do 16 czerwca 2021 roku.
§ 4. W terminie od 17 do 28 czerwca 2021 roku odbędzie się weryfikacja propozycji nazwy
dla ronda przez Zespół do przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania
nazwy dla ronda i ustalenie przez Zespół ostatecznej listy projektów do głosowania.
§ 5. Spośród zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne propozycji nazw dla ronda zostanie
wybranych 5 propozycji nazw, w tym te najczęściej powtarzające się.
§ 6. Głosowanie nad listą propozycji nazwy dla ronda odbędzie się w terminie od 30 czerwca
do 30 lipca 2021 roku.
§ 7. Formularz ankietowy można uzyskać:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym
www.bip.mysliborz.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza Myśliborza,
2. na stronie www.mysliborz.pl w zakładce Konsultacje społeczne – Nadanie nazwy
dla ronda
3. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
4. w punktach konsultacyjnych Urzędu – pokój 221 i 223.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr BR.0050.198.2021.EO
Burmistrza Myśliborza
z dnia 18.05.2021 r.

§ 8. Wypełniony formularz ankietowy można składać:
1. w wersji papierowej w urnie znajdującej w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu,
2. w wersji elektronicznej w formie skanu ankiety na adres
konsultacje.umig@mysliborz.pl
§ 9. Propozycje nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:
1. w innej formie niż na formularzu ankietowym,
2. po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
3. jako anonimowe,
4. jeśli proponowane nazwy będą:
 nazwami niezgodnymi z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie
propagowania komunizmu oraz innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 744)
 obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające,
 nazwami, które już istnieją w Gminie Myślibórz.
§ 10. W przypadku braku propozycji nazwy dla ronda Zespół do przeprowadzania konsultacji
społecznych dotyczących nadania nazwy dla ronda przedłoży własne propozycje nazw
Burmistrzowi Myśliborza, który ostatecznie ustali listę propozycji pod głosowanie.
§ 11. Ramowy harmonogram konsultacji dotyczących nadania nazwy dla ronda przedstawia
się następująco:
Termin

Czynność

26 maja –

Zbieranie propozycji nazw poprzez formularze ankietowe

16 czerwca 2021
17 - 28 czerwca 2021

Weryfikacja propozycji nazw przez Zespół do przeprowadzania

konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy dla
ronda i ustalenie przez Zespół ostatecznej listy propozycji do
29 czerwca 2021
30 czerwca - 30 lipca

głosowania
Ogłoszenie listy propozycji nazw do głosowania

2021

Przeprowadzenie głosowania nad listą propozycji poprzez
formularze ankietowe

15 lipca 2021

Opróżnianie urny do głosowania

13 sierpnia 2021

Ogłoszenie wyników przez Zespół i przekazanie ich Burmistrzowi
Myśliborza

