
Zarządzenie Nr OW – 76 / 04
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami niektórych miejscowości 
z terenu Gminy Baborów

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych ( Dz.U. Nr 166, poz.1612) oraz § 4 pkt 1 uchwały Nr XII-91/04 Rady Miejskiej w 
Baborowie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Baborów 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W miejscowościach Czerwonków (osiedle), Dziećmarów, Langowo i Sułków, dla których 
Rada Miejska uchwałą nr XII-95/04 z dnia 25 lutego 2004 roku występuje z wnioskiem o 
zmianę urzędowych nazw tych miejscowości zostaną przeprowadzone konsultacje w 
formie ankietowej.

§ 2.

Konsultacje dotyczą następujących zmian urzędowych nazw tych miejscowości:

Lp Dotychczasowa nazwa 
i rodzaj miejscowości

Proponowana nowa nazwa 
i rodzaj miejscowości

1 Czerwonków, osiedle Czerwonków Osiedle , kolonia wsi 
Czerwonków

2 Dziećmarowy, wieś Dziećmarów, wieś
3 Łęgi, przysiółek wsi Tłustomosty Langowo, kolonia wsi Tłustomosty
4 Sulków, wieś Sułków, wieś

§ 3. 

1. Konsultacje w miejscowościach Dziećmarów i Sułków przeprowadzane będą w 
dniach od 10 do 16 marca (włącznie) przez Sołtysów, zobowiązanych do 
udostępnienia formularzy ankiet wszystkim uprawnionym 

2. Konsultacje w miejscowościch Czerwonków i Langowo przeprowadzane będą na 
zebraniach zwołanych zgodnie ze statutem jednostki pomocniczej, na którym 
udostępnione zostaną formularze ankiet oraz wyznaczona zostanie osoba 
zobowiązana do udostępnienia ankiet pozostałym uprawnionym, nieobecnym na 
zebraniu przez okres kolejnych 3 dni od dnia zebrania.

3. Wzory formularzy ankiet zawarte są w załącznikach nr 1 do 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4.

Osoby zobowiązane do udostępnienia ankiet, pierwszego dnia następującego po 
upływie terminu ich udostępnienia przekazują komplet otrzymanych formularzy do 
Urzędu Miejskiego w Baborowie.



§ 5.

1. Podsumowanie wyników ankiet dokonuje komisja w składzie:
1) Kozyra Wiesław – przewodniczący
2) Ratuś Alicja
3) Pruszowski Janusz

2. Komisja sporządza odrębne protokoły dotyczące każdej miejscowości o których 
mowa w § 2.

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


