
Zarządzenie Nr 3/2022 

Wójta Gminy Latowicz 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych 

nazw części miejscowości w gminie Latowicz 

 

 

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

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

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z  2019, poz.1443) oraz uchwały Nr 

XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Latowicz  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2013 r. poz. 1352) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe 

Małe, Latowicz, Oleksiaka, Redzyńskie, Stawek, Wielgolas w celu poznania opinii w sprawie 

zniesienia urzędowych nazw części miejscowości w gminie Latowicz: 

1) „Kołaczki” (część wsi Dębe Małe), „Podstawie” (część wsi Dębe Małe) – z mieszkańcami wsi 

Dębe Małe; 

2) „Góra” (przysiółek wsi Latowicz), „Kulaśnica” (przysiółek wsi Latowicz), „Rozstanki”  

(przysiółek wsi Latowicz), „Piaski”(część wsi Latowicz), „Wymyśle” (część wsi Latowicz) –  

z mieszkańcami wsi Latowicz;  

3) „Ogrody” (część wsi Oleksiaka) – z mieszkańcami wsi Oleksianka; 

4) „Kolonie Redzyńskie”  (część wsi Redzyńskie) – z mieszkańcami wsi Redzyńskie; 

5) „Dębiny” (część wsi Stawek) – z mieszkańcami wsi Stawek; 

6) „Nowiny” (część wsi Wielgolas) – z mieszkańcami wsi Wielgolas. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkałe i posiadające 

czynne prawo wyborcze w poszczególnych miejscowościach wymienionych w ust. 1. 

 

§ 2 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 15 stycznia 2022 r.  do dnia 

25 lutego 2022 r.  

§ 3 

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet konsultacyjnych, 

skierowanych do mieszkańców miejscowości gminy Latowicz określonych w § 1 ust. 1, których 

wzory stanowią załączniki od nr 1 do nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

3. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. 

 

§ 4 

1. Ankiety konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom gminy: 

1) na stanowisku pracy ds. kancelaryjnych i kadr Urzędu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) na stronie www.gmina-latowicz.pl; 

4) u sołtysów sołectw odpowiednio Dębe Małe, Latowicz Rej. I, Latowicz Rej. II, Latowicz Rej. 

III, Oleksiaka, Redzyńskie, Stawek, Wielgolas. 

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy dostarczyć w terminie określonym w § 2.  

w następujący sposób  : 

1) złożyć w Urzędzie Gminy Latowicz, ul. Rynek 6 – stanowisko ds. kancelaryjnych i kadr; 

2) złożyć u sołtysów sołectw odpowiednio Dębe Małe, Latowicz Rej. I, Latowicz Rej. II, 

Latowicz Rej. III, Oleksiaka, Redzyńskie, Stawek, Wielgolas. 



3. Ankiety konsultacyjne do głosowania w formie elektronicznej będą dostępne na portalu 

konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. Uprawnieni do głosowania 

mieszkańcy po zarejestrowaniu się na portalu, podaniu swojego imienia, nazwiska, numeru 

PESEL, miejsca zamieszkania, będą mogli wyrazić swoją opinię elektronicznie.   

 

§ 5 

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie 

Gminy Latowicz oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Latowicz, na stronie www.gmina-latowicz.pl oraz wywieszone na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Latowicz i w sołectwach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

4. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/
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                                                                                                    Załącznik Nr 1  

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe Małe, gmina Latowicz w sprawie 

zniesienia urzędowych nazw części miejscowości Dębe Małe 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *  

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Kołaczki (część wsi Dębe 

Małe) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

   

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Podstawie (część wsi 

Dębe Małe) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ        

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X      

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok. Nr 7 lub u sołtysa sołectwa Dębe Małe bądź wypełnić na 

portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą  

przetwarzania danych osobowych 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

 

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/


                                                                                                    Załącznik Nr 2                                                                                                                       

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Latowicz, gmina Latowicz w sprawie 

zniesienia urzędowych nazw przysiółków i części miejscowości Latowicz 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *  

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Góra (przysiółek wsi 

Latowicz) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Kulaśnica (przysiółek wsi 

Latowicz) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ        

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X      

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Piaski (część wsi 

Latowicz) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ        

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X      

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 Pytanie 

Czy jest Pni/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Rozstanki (przysiółek wsi 

Latowicz) 



      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ        

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X      

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Wymyśle  (część wsi 

Latowicz) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ        

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X      

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok. Nr 7 lub odpowiednio u sołtysów sołectw Latowicz Rej. I, 

Latowicz Rej. II, Latowicz Rej. III bądź wypełnić na portalu konsultacji społecznych 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

 

 

 

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/


                                                                                                    Załącznik Nr 3  

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Oleksianka, gmina Latowicz w sprawie 

zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Oleksianka 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *   

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Ogrody (część wsi 

Oleksiaka) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

   

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok.Nr 7 lub u sołtysa sołectwa Oleksiaka bądź wypełnić na 

portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

 

 Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

  

 

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/


                                                                                                   Załącznik Nr 4  

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Redzyńskie, gmina Latowicz w sprawie 

zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Redzyńskie 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *   

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Kolonie Redzyńkie (część 

wsi Redzyńskie) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

   

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok. Nr 7 lub u sołtysa sołectwa Redzyńskie bądź wypełnić na 

portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

  

 

  

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/


                                                                                                    Załącznik Nr 5  

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Stawek, gmina Latowicz w sprawie zniesienia 

urzędowej nazwy części miejscowości wsi Stawek 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *   

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Dębiny (część wsi 

Stawek) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

   

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok. Nr 7 lub u sołtysa sołectwa Stawek bądź wypełnić na portalu 

konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

  

 

 

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/


 

                                                                                         Załącznik Nr 6 

                                                                                                    do zarządzenia Nr 3/2022 

                                                                                                    Wójta Gminy Latowicz 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r.  

  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Wielgolas, gmina Latowicz w sprawie zniesienia 

urzędowej nazwy części miejscowości wsi Wielgolas 

  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

Imię i nazwisko *   

 

Adres zamieszkania *  

 

 Pytanie 

Czy jest Pani/Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Nowiny (część wsi 

Wielgolas) 

      □  TAK                                      □  NIE                                 □  WSTRZYMUJĘ SIĘ    

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X  

   

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

- ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

  głosującej. 

 

Uwagi ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 15.01.2022 r. do 25.02.2022 r.  

w Urzędzie Gminy Latowicz pok. Nr 7 lub u sołtysa sołectwa Wielgolas bądź wypełnić na 

portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Znakiem „ * ” oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia 

 

 

  

 

                                                                                                     ………………………………….. 

                                                                                                                  (Data i podpis) * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/
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