Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa
NR 1632/77 /2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Formularz konsultacyjny
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXX/444/2005
Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre oraz
zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie
zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice

Zmiana Statutu sołectwa Mokre oraz Statutu sołectwa Śmiłowice będą polegać na usunięciu
z obecnego obszaru sołectwa Mokre ulic: Astrów, Bażanciej, Irysów, Kosów, Kuźnickiej, Kwiatowej,
Narcyzów oraz Różanej. Z obszaru sołectwa Śmiłowice proponuje się usunąć ulicę Gliwicką numery
nieparzyste od 59 do 65. Spowoduje to przyłączenie do Centrum tzw. Goja, który obecnie znajduje się
częściowo w sołectwie Mokre, sołectwie Śmiłowice oraz w Centrum.
Powyższa propozycja uwzględnia również zmianę nazw ulic wynikająca z tzw. dekomunizacji ulic
oraz nadania nowych nazw ulic w sołectwach Mokre oraz Śmiłowice, nie ujętych w dotychczasowych
statutach.
PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ „TAK” LUB „NIE” W PONIŻSZYCH PYTANIACH,
A NASTĘPNIE UZUPEŁNIĆ DANE NA ODWROCIE FORMULARZA
1) ) Czy jest Pani/Pan za zmianą statutu sołectwa Mokre, zgodnie z przedłożonym załącznikiem nr 1?
 TAK

 NIE

2) Czy jest Pani/Pan za zmianą statutu sołectwa Śmiłowice, zgodnie z przedłożonym załącznikiem nr 2?
 TAK

 NIE

MIEJSCE NA PANI/PANA KOMENTARZ:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

METRYCZKA*:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………….....................................

Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………...........

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do ujęcia opinii w wynikach
konsultacji. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności
prowadzenia konsultacji społecznych.
Oświadczenie:
Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXX/444/2005
Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre oraz
uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zatwierdzenia
Statutu sołectwa Śmiłowice.
Organem będącym administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa z siedzibą
w Urzędzie Miasta Mikołowa przy Rynku 16. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
……………………………
data i podpis

