ZARZĄDZENIE NR SG.0050.369.2017
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/264/2013 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1445) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany następujących nazw
ulic:
1) usytuowanych na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach:
a) ul. Generała Zawadzkiego,
b) ul. Żymierskiego,
c) ul. 22 Lipca;
2) usytuowanych w Rozwadzy:
a) ul. Żymierskiego,
b) ul. Pstrowskiego.
§ 2. Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od dnia 8 czerwca 2017r. do dnia 22 czerwca
2017r. i będą przebiegać dwuetapowo.
§ 3. 1. Pierwszy etap przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 8 czerwca 2017r. do dnia
19 czerwca 2017r. w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie nowych nazw ulic, o których mowa
w § 1.
2. Uwagi i propozycje należy składać pisemnie w terminie, o którym mowa w ust. 1 w sekretariacie
Urzędu, drogą elektroniczną na adres: biurorm@zdzieszowice.pl lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.
3. Spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców propozycji Burmistrz Zdzieszowic wybierze
dwie, które wraz z propozycją Urzędu zostaną przedstawione w drugim etapie konsultacji mieszkańcom
ulic, o których mowa w § 1.
4. Uprawnieni do udziału w pierwszym etapie konsultacji są wszyscy mieszkańcy Gminy
Zdzieszowice.
5. W celu weryfikacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, składając propozycje należy podać swoje
imię, nazwisko i adres zamieszkania.
6. Propozycje nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 5 nie będą brane pod uwagę.
§ 4. 1. Drugi etap konsultacji przeprowadzony zostanie w formie bezpośrednich
z mieszkańcami, na których zostanie przeprowadzona ankieta w sprawie nowej nazwy ulicy.

spotkań

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się:
1) w dniu 21 czerwca 2017r.:
a) o godz. 1700 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulic: Żymierskiego i 22 Lipca,
b) o godz. 1800 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulicy Generała Zawadzkiego;
2) w dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 1800 - dla mieszkańców ulic: Pstrowskiego i Żymierskiego
w Rozwadzy.
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3. Uprawnieni do wzięcia udziału w drugim etapie konsultacji są wyłącznie mieszkańcy ulicy, której
zmiana nazwy dotyczy.
§ 5. Powołuje się Komisję
z mieszkańcami w składzie:

odpowiedzialną

za

przeprowadzenie

ankiety

na

spotkaniach

1) Edward Paciorek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
2) Marek Skóra - radny Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
3) Rita Grądalska - radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
4) Michał Kilisz - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa;
5) Aleksandra Bukowińska - inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman
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