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Zarzqdzenie Nr 378/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

zdnia'l2lipca2017 r.

dotyczqce pn eprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie
zmiany naa,vy ulicy ,,Kruczkowskiego" na ,,Ksiqdza Hanuska".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z2016r. poz.446,zp62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly
Nr |X138/'15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno5ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zp62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji,
(Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888)

zatzqdza$, co nastqpuie :

s1

Pzeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy
,,Kruczkowskiego" na,,Ksiqdza Hanuska".
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 17.07.2017 r. do 24.07.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozae1dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
pocZq elektronicznq na adres e-mail mg@czerwionkaleszczyny.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760
W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum tzy organizacje
pozatzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwielnia
2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z p62n. zm.), konsultacje mogq mie6 formq
bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Mienia i Geodezji Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zatzqdzenia Nr 378/1 7
Burm istrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia l2lipca 2017 r.

PROJEKT

Uchwala Nr.../.../...

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany nazny ulicy ,,Kruczkowskiego" na ,,Ksiedza Hanuska,,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, at1. 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozEdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) w zwiqzku z art. 6 usl. I ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroiu totalitarnego przez nazwy budowli,
obiekt6w i urzEdzefi uzytecznosci publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 t., goz.744\

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuie:

sl
ZmieniC nazwe ulicy znajdujqcej sie w dzielnicy Czerwionka z ,,Kruczkowskiego" na,,Ksiedza Hanuska".

s2

Uzasadnienie stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s3

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym Wojewodztwa
Slqskiego.
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Zalacznlk do Uchwaly Nr.......
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia........,...

Uzasadnienie

W zwiqzku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego ptzez nazwy budowli, obiekt6w i uzEdzeri uzytecznosci publicznej (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 744) zaistniala potrzeba zmiany navvy ulicy ,,Kruczkowskiego" w Czerwionce-Leszczynach
w dzielnicy Czerwionka.

W dniu 7 czetwca 2017 r. zostaly przeprowadzone konsultacje spoleczne z mieszkaicami dzielnicy
Czerwionka na podstawie Uchwaly nr XX|Y253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20
maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad itrybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkaricami Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny oraz w zwiqzku z ZatzAdzeniem nr 260117 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 30 mEa 2017. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkafcami dzielnicy
Czerwionka w przedmiocie zmiany nazl y ulicy Kruczkowskiego. Konsultacje spoleczne prowadzone byly
w formie otwartych spotkai z mieszkaicami dzielnicy Czerwionka. Uprawnionymi do wziqcia udzialu
w konsultacjach byli mieszkaicy dzielnicy czerwionka. z peeprcwadzonych konsultacji wynika, 2e
wiekszosc mieszkaicow ul. Kruczkowskiego opowiedziala sie ,za" zmianq na ul. Jacka Kruczkowskiego,
re2ysera, scenarzyste, osobQ zyjqcq. Po zapoznaniu sie z opiniq mieszkancow oraz po dyskusji zmienia siQ
nazwe ulicy na ,,KsiQdza Hanuska", kt6ra r6wnie2 byla propozycjq wylonionq w wyniku pzeprowadzonych
konsultacji spolecznych.
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