
BURMIS'TRZ
GMINY I MIASTA

('z€rwronka-[.cszczyny Zarzqdzenie Nr 4/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacii z mieszka6cami Dzielnicy Czuch6w
w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka.

Dzialajqc na podstawie art.30 ust. 1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20'17 r., poz. 1875 z p62n. zm.) oraz $ 1 ust. 1

Uchwaly Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 mala 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkaricami Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zwiqzku z arl. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitamego przez nazry
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiekt6w i urzqdzef
u2ytecznoSci publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z p62n. zm.)

1.

zarzqdzam, co naste p uie :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje spoleczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Szewczyka
w dzielnicy Czuch6w
Konsultacje spoleczne odbywai siq bQdq w formie otwartych spotkafi
z mieszkaicami.

3. Konsultacje obejmujq zasiggiem dzielnicq Czuch6w.
4. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkahcy dzielnicy Czuch6w.
5. Konsultacje pzeprowadzone bqdq w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00.
6. Punkt konsultacyjny mieSci siq w Czuchowie przy ul. Gliwickiej 2 w budynku Szkoly

Podstawowe nr 6.
7. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przekazana w terminie do 18 stycznia

2017 r. przez wywieszenie na tablicach ogloszefi w budynkach Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzy u. Parkowej 9 i al. Swigtel Barbary 6, na
tablicach ogloszei w dzielnicy Czuch6w a takze w formie elektronicznej na stronie
BIP Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Powolujg Zesp6l do spraw konsultacji w skladzie:

1 ) Antoni Procek,
2) Stefania Szyp,
3) llona Cyrofi,
4) Lukasz Spandel,

2.

1.

2.

s3
Ustalam treS6 ogloszenia o przeprowadzeniu konsultacji jak w
n i n iejsze g o Zarzqdzenia.

Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie podane
wiadomoSci przez wywieszenie na tablicach ogloszei w budynkach

zalqczniku do

do publicznej
Urzqdu Gminy



Nadz6r nad
i Geodezji.

i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy u. Parkowej 9 i al. Swigtej Barbary 6, na
tablicach ogloszeh w dzielnicy Czuch6w, a lakhe w formie elektronicznej na stronie
BIP Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s4
wykonaniem zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

4-,t flmr., ?,



Zalqcznik do Zatzedzenia nt 4118
Burmistrza Gminy i l\rjasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia I stycznia 2018 r.

OGLOSZENIE

na podstawie $ 4 ust. 2 uchwaly Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach zdnia20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad itrybu przeprowadzania

konsu ltacji z mieszkaicami Gminy i Miasta Czen,rrionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

oglasza dla mieszkahc6w dzielnicy Czuch6w konsultacje spoleczne w przedmiocie zmiany
nazwy ulicy Szewczyka.

1 . Przedmiot konsultacji: zmiana nazwy ulicy Szewczyka.

Podstawowym celem dokonania zmiany naz!'ty ulicy Szewczyka jest realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia

2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego ptzez nazwy jednostek

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiekt6w i uz4dzeh uzytecznosci publicznej

oraz pomniki lDz. U.22016 t., poz.744 z p62n. zm.)

2. W siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz siedzibach
organ6w jednostek pomocniczych, kt6rych dotyczq konsultacje, zostanie wylozona
dokumentacja dotyczqca przedmiotu konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadzone bqdq w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00.
4. Punkt konsultacyjny mieSci siq w Czuchowie przy ul. Gliwickiej 2 w budynku Szkoly

Podstawowej nr 6.

5. Konsultacje przeprowadzane bqdq w formie otwartych spotkah z mieszkaficami.
6. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkaf cy dzielnicy Czuch6w.
7. Przed wyra2eniem opinii na piSmie osoba uprawniona do wzigcia udzialu

w konsultacjach wpisuje siq na listg os6b biorqcych udzial w konsultacjach
przedkladajqc dow6d osobisty lub inny dokument stwierdzajqcy to2samo6i.

7.

BURMISTRZ
GMINY I MIAS'IA
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