
INFORMACJA BURMISTRZA 

DREZDENKA  

z dnia 08.01.2016 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Placu Wileńskiego 

położonego w miejscowości Drezdenko na Plac Zbawiciela 
 

 

         Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Drezdenku uchwałą nr XV/180/2015r z dnia 9 grudnia 2015r 
zdecydowała o przeprowadzeniu w dniach od 11 stycznia 2016r. do 5 lutego 2016r konsultacji społecznych. 

        Formularze ankiety udostępnione będą w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Drezdenku      
w godzinach pracy urzędu oraz pod adresem: bip.drezdenko.pl w zakładce: konsultacje społeczne. 

 

Swoją opinię wyrazić będzie można wypełniając poniższą ankietę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ DREZDENKA 

                                                                                                                                                                                               (-) MACIEJ PIETRUSZAKA 

 
ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego położonego w miejscowości 
Drezdenko na plac Zbawiciela 

 
Czy jesteś za zmianą nazwy placu Wileńskiego położonego w miejscowości Drezdenko na plac 
Zbawiciela?  
 

TAK                            NIE 

Uwagi…………………………………………………………………………..    

(część nieobowiązkowa):……………………………………………………… 
POUCZENIE: 
Wyrażenie opinii następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi. Można 
tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
- postawienie dwóch znaków „X” albo nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce, 
- mieszkaniec wypełni i odda więcej niż jedną ankietę konsultacyjną, 
- imię i nazwisko lub adres wpisane na ankiecie są nieczytelne, 
- ankieta konsultacyjna nie została podpisana. 
  
Sposób przekazania wypełnionych ankiet: 
- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Drezdenku w godzinach pracy urzędu, 
- ankiety mogą być przesłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej – ePUAP2 jako dokumenty z pobranym formularzem ankiety w formie załącznika podpisane 
profilem zaufanym na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Drezdenku: 
/n6473mcsub/skrytka, 
- ankiety mogą być przesłane w postaci poczty elektronicznej (e-mail) skierowanej na adres: 
um@drezdenko.pl, do której załączony zostanie plik z formularzem ankiety podpisany bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.  

 
 

Dane osobowe (proszę wypełnić) 

Imię:…………………………………………………………………………… 

Nazwisko:……………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………… 

Data i podpis 

………………………………………………….. 

Sposób przekazania wypełnionych ankiet: 
 
-  osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu   
   Miejskiego w Drezdenku w godzinach pracy urzędu 
 
- ankiety mogą być przesłane za pośrednictwem   
   elektronicznej Platformy Usług Administracji   
   Publicznej – ePUAP2 jako dokumenty z pobranym  
   formularzem ankiety w formie załącznika podpisane  
   profilem zaufanym na adres elektronicznej skrzynki  
   podawczej Urzędu Miejskiego w Drezdenku:  
   /n6473mcsub/skrytka 
 

- ankiety mogą być przesłane w postaci poczty 
  elektronicznej (e-mail) skierowanej na adres: 
  um@drezdenko.pl, do której załączony zostanie              
  plik z formularzem ankiety podpisany bezpiecznym 
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
  pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 
 

  


