
Zarządzenie Nr 0050/231/2021 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 

rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów – część wsi 

Potępa na Odmuchów - wieś  
 

 

 

 

Na podstawie art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) oraz Uchwały nr 

VIII/53/19 Rady Gminy Krupski Młyn  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn  

 

 

Zarządzam co następuje: 

 

§1 

1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców 

miejscowości Odmuchów w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 

„Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś”.  

2. Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na 

terenie miejscowości Odmuchów.  

3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich 

udział.  

 

§2 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 13 grudnia 2021 roku  do 23 grudnia 

2021 roku.   

 

§3 

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie 

formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia  

2. Formularz konsultacyjny dostępny jest: 

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Krupski Młyn (www. https://krupskimlyn.pl/ - 

zakładka Aktualności),  

b) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krupskimlyn.pl – zakładka ogłoszenia/ 

konsultacje społeczne),  

c) w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn,  

d) u sołtysa sołectwa Potępa.  

3. Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można złożyć: 

a) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 

Krupski Młyn,  

b) drogą elektroniczną na adres: gmina@bip.krupskimlyn.pl,  

c) w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn w godzinach pracy urzędu,  

d) w terminie przeprowadzania konsultacji u sołtysa sołectwa Potępa.   

4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.  

https://krupskimlyn.pl/
http://www.bip.krupskimlyn.pl/
mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl


 

§4 

Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości: 

1. Radzie Gminy, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji,  

2. Mieszkańcom miejscowości Odmuchów w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji 

poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz 

na stronie internetowej gminy.  

 

§5 

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Inwestycji. 

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych finansowane jest ze środków budżetu gminy.  

 

§6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega: 

1. zamieszczeniu na Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy 

Krupski Młyn,  

2. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  

3. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Odmuchów.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 0050/231/2021 

Wójta Gminy Krupski Młyn  

z dnia 3 grudnia 2021 roku 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości  

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ WSI POTĘPA” na „ODMUCHÓW – WIEŚ” 

 

 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Treść wniosku Proszę postawić znak X przy 

wybranej odpowiedzi 

Uzasadnienie 

(dobrowolnie)  

Jestem za zmianą rodzaju 

urzędowej nazwy 

miejscowości 

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ 

WSI POTĘPA” na 

„ODMUCHÓW– WIEŚ” 

  

  

Jestem przeciwko zmianie 

rodzaju urzędowej nazwy 

miejscowości 

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ 

WSI POTĘPA” na 

„ODMUCHÓW – WIEŚ” 

 

  

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu konsultacyjnym dla 

potrzeb związanych z opracowaniem wyników konsultacji społecznych, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

 

 

 

 

………………………………………………….. 

data i podpis 



 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą 

w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gwozdz@krupskimlyn.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji 

zlecenia, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania 

przewarzania w celach planowania biznesowego), 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl

