
UCHWAŁA NR XXXIX/436/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ulicy znajdującej się w sołectwie Stanowice, łączącej ul. Wyzwolenia z  ul. Kościelną i dalej                           
z ul. Powstańców, nadać nazwę „Czynu Społecznego”.

§ 2. 

Ulica Czynu Społecznego wskazana jest graficznie na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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UZASADNIENIE

Nazwa ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice będącej drogą publiczną jest używana od lat
80.XX wieku. Używają jej mieszkańcy, jaki i organy administracji publicznej. Niemniej nazwa ta nie została
dotąd nadana ulicy w trybie wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.). Nazwę ulicy zaproponowali i zaczęli używać
mieszkańcy Stanowic dla upamiętnienia ich inicjatywy, osobistego zaangażowania i pracy wielu z nich na
rzecz budowy drogi prowadzącej od ul. Wyzwolenia do osiedla domów - Parcele Wielkie. Właściciele
nieruchomości przy ul. Czynu Społecznego swoją pracą dla dobra wspólnego przyczynili się do wyrównania
i utwardzenia drogi, która następnie otrzymała nawierzchnię asfaltową. Nazwa ulicy powstała w związku z tą
inicjatywą, bez jakichkolwiek implikacji politycznych. Mieszkańcy sołectwa nazwę tą szanują i chcą jej
utrzymania, czemu dali wyraz w Uchwale Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stanowice z dnia 30 maja 2017 r.
W tych okolicznościach uwzględniona jest wola nazwy ulicy zgodnie z wolą mieszkańców Stanowic.
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