
Zarzqdzenie Nr 431117
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie
nadania nazwy ulicy ,,Czynu Spolecznego" w solectwie Stanowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22016r. poz.446,zp62n.zm.), wzwiqzku z S 3 i4 Uchwaly
Nr lX13B/1 5 z dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czenavionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zpo2n. zm.) projekt6w aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,
(Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015 r. poz. 3888)

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Czynu
Spolecznego" w solectwie Stanowice.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 17.08.2017 t. do 23.08.2017 t.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszad:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Uzqdu Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail mg@czerwionka-leszczyny. pl

za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum tey organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.

22016r. poz. 1817 zpo2n. zm.), konsultacje mogq miei formg
bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w pzedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Mienia i Geodezji Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Projekt uchwaly, o ktorej 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$ 1 pkt 1.

2.
3.

4.
1)

2)
3)
5.

1.

2.

6.



s3

1. S prawozd a nie z pzeptowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawo zdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

v,.



BUKMTSTRZ
GMIN\: I MIASTA

('zcru, ronka-Leszczyny

Zalqcznik
do Zaeqdzenia Nr 431/1 7
Burmislrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 16 sierpnia 201 7 r.

PROJEKT

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

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .................... 2017 t.

w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Czynu Spolecznego" w solectwie Stanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, an. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.i. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.\

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuie:

s1

Ulicy znajduiqcej siQ w solectwie Stanowice, lEczqcej ul. Wyzwolenia z
z ul. Powstanc6w nadaC nazwe ,,Czynu Spotecznego".

ul. Koscielnq i dalej

s2

Ulica Czynu Spolecznego wskazana jest graficznie na mapie stanowiqcej zalAcznik 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 Uzqdowym Wojewodztwa
Slqskiego.

fi.

Bur*rist)
Gminl/l Miasta

Jzerwiq6fid-Leszczyny

wi€slaw<{fiiszewskl



Zalqcznik do Uchwaly Nr
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia..........
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Uzasadnienie

Funkcjonujqca dotychczas nazwa ulicy,,Czynu Spolecznego" upamiQtnia pracQ mieszkaficow tej ulicy na
rzecz budowy drogi. Mieszkaicy solectwa Stanowice po6wiadczajq, i2 droga ta zostala wybudowana
autentycznq inicjatywE i pracq mieszkancow, stad jq nazwa, kt6re szanujQ i chcE pozostawic bez zmiany.
Wniosek ten jest zawarty w Uchwale Zebrania Wiejskiego Solectwa Stanowice z dnia 30.05.2017 r.
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