
Jelenia Góra, 25 października 2019 roku 

OR.531.1.2019.III 

 
 
Pan 
Edward Dudek 
Wójt Gminy Jeżów Sudecki 
 

                                                                                  ul. Długa 63 
                                                                                  58-521 Jeżów Sudecki 
 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2019 r. Zarząd Powiatu 
Jeleniogórskiego podjął Uchwałę Nr 58/162/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego dotyczących zmiany nazwy Powiatu 
Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. 

 Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą termin rozpoczęcia konsultacji ustalono 
na dzień 4 listopada 2019 r., a zakończenia na dzień 7 stycznia 2020 r. Zawiadomienie 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie winno zostać podane  
do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia, tj. do dnia 
28 października br.  

Celem udostępnienia zawiadomienia większej liczbie mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie przesłanego 
w załączeniu zawiadomienie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na terenie Miasta, 
a także w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 Jednocześnie w załączeniu przesyłamy „Zapytanie ankietowe”, z prośbą o jego 
udostępnienie zainteresowanym mieszkańcom Powiatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
- Zawiadomienie o ogłoszeniu konsultacji społecznych 
- Zapytanie ankietowe  



ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy 
Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. 

I. PRZEDMIOT I TERMIN 
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu 

Jeleniogórskiego w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat 
Karkonoski. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające 
miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. 

3. Termin konsultacji: od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku. 

II. TRYB, ZASADY I FORMY UDZIAŁU 
1. Zawiadomienie zamieszczone jest na stronie internetowej Powiatu Jeleniogórskiego, 

w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnych mediach, w mediach społecznościowych, 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, a także na tablicach ogłoszeń 
urzędów miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Jeleniogórskiego. 

2. Formularz ankietowy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Jeleniogórskiego, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze, przy ul. Kochanowskiego 10, pok. nr 0.14 (parter) i przy ul. Podchorążych 15, 
pok. nr 1. 

3. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza zapytania ankietowego oraz wyrażeniu 
opinii w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu 
Jeleniogórskiego. Terminy oraz miejsca spotkań z przedstawicielami Powiatu 
Jeleniogórskiego podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym zawiadomieniem. 

4. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić udostępniony formularz i dostarczyć 
go do Starostwa Powiatowego: 
a) elektronicznie (skan podpisanego formularza) na adres e-mail 

konsultacje@powiat.jeleniogorski.pl ze wskazaniem w tytule „konsultacje społeczne 
w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego”, lub 

b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa 
Powiatowego, lub 

c) elektronicznie poprzez udostępnioną online na stronie internetowej Powiatu ankietę 
elektroniczną, lub 

d) osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy 
ul. Kochanowskiego 10 - pok. nr 0.14 (parter) lub przy ul. Podchorążych 15 - pok. nr 1. 

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jeleniej 
Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10, Biuro Rady Powiatu pok. nr 2.03 (II piętro) 
lub telefonicznie pod numerem 75/ 647-32-31. 

6. Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz podane 
do publicznej wiadomości do dnia 21 stycznia 2020 roku.



 

ZAPYTANIE ANKIETOWE 

 

 Czy jest Pani/Pan za zmianą nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski? 

  TAK   NIE   WSTRZYMUJĘ SIĘ   

 

 

Oświadczenie składającego ankietę 

Oddając niniejszy głos jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych do celów przeprowadzanych konsultacji społecznych przez Powiat 
Jeleniogórski. 

Dane osoby biorącej udział w konsultacjach: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………..………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem co najmniej 16 lat. 

Miejscowość, data i podpis………………………………………….………………… 

 

Objaśnienia: 

1. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „TAK” oznacza, że biorący udział 
w konsultacjach jest za proponowanymi zmianami. 

2. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „NIE” oznacza, że biorący udział 
w konsultacjach jest przeciwny proponowanym zmianom.  

3. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ ” oznacza, że biorący 
udział w konsultacjach wstrzymał się od wydania opinii.  

4. Postawienie znaku „X” więcej niż w jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej 
z kratek powoduje nieważność ankiety.  

 

Pouczenie: 

Niniejsza ankieta służy przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie 
proponowanej zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski.  
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