
BURMISTRZ
GMINY IMiASTA

Czerwronka-l"eszc4my Zarzqdzenie Nr 376/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia12lipca2017 r.

dotyczEce przeprowadzenia konsultacii projektu uchwaly w sprawie
zmiany naa,vy ulicy ,,Sawickiej" na ,,Spokojna".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22016r. poz.446,zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty
Nr |)0138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
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 zp62n. zm.) projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,
(Dz.l-lrz. Woj. Slqskiego z 2015 r. poz. 3888)

zarzqdzam, co nastQpuje :
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1. Przeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy

Rady
ulicy

2.
3.

4.
1)

2)
3)
5.

,,Sawickiej" na,,Spokojna".
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 17.07 -2017 r. do 24 07.2017 r.

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 dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j.

Dz. l).22016 r. poz. 1817 zp62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglaszat.
w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Le szczyny (decyduje data wplywu do

Uzqdu Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail mg@czerwionka-leszczyny.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760
W przypadku zgloszenia wniosku pzez minimum tzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwielnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 1817 z p62n. zm ), konsultacje mogq mied formq
bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Mienia i Geodezji Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny-

b.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.



s3

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 i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik
do Zatzadzenia Nr 376/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 12lipca 2017 t.

PROJEKT

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

Rady Mie.iskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Sawickiej" na ,,Spokojna"

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

o samozadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.\ w zwiqzku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 'l

kwietnia 2016 t. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego ptzez nazwy budowli,
obiektow i uzadzen uzytecznosci publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 t., poz. 744)

Rada Miejska w Czenvionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuie:

sl
Zmieni6 nazwQ ulicy zna.iduiqcej sig w dzielnicy Czuch6w z "Sawickiej" na ,Spokojna'.

s2

Uzasadnienie stanowi zalqcznik do niniejszei uchwaly.

s3

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

s4

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym Woiewodztwa

Slqskiego.
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Zalqcznlk 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, obiektOw i uzqdzefr uzytecznosci publicznej (t..1. Dz. U.
z 2016 t., poz. 7441 zaistniala polrzeba zmiany nazwy ulicy Sawickiej w Czerwionce-Leszczynach
w dzielnicy Czuch6w.

W dniu 7 czevca 2017 r. zostaly przeprowadzone konsultacje spoleczne z mieszkancami dzielnicy
Czuch6w na podstawie Uchwaly nr XXly253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja
2016 r. w sprawie ustalenia zasad itrybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny o,az w zwiqzku z Zatzedzeniem N 259117 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 30 maja 2017. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami dzielnicy Czuch6w
w przedmiocie zmiany miQdzy innymi nazwy ulicy Sawickiej. Konsultacje spoleczne prowadzone byly
w formie otwartych spotkan z mieszkahcami dzielnicy Czuch6w. Uprawnionymi do wziQcia udzialu
w konsultacjach byli mieszkaicy dzielnicy Czuch6w. W wyniku konsultacji uprawnieni do glosowania, kt6rzy
wziqli udzial w konsultacjach zaproponowali trzy nowe nazwy, w tym dwie z r6wnorzqdnq ilosciE glos6w.
Wskutek przychylenia siq Rady Dzielnicy Czuch6w do wyboru nazwy noszqcej znamiona neutralnosci
zmienia sie nazwg ulicy na ,Spokojna".
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