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Poz. 2461
UCHWAŁA NR XXVII/433/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic i osiedla położonych na terenie
miasta Miechów
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic: Mariana
Buczka, Taborowicza i osiedla: XXX Lecia PRL na terenie miasta Miechów.
§ 2. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 20.04.2017 do 9.06.2017r.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Zenon Czekaj

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 2461

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/433/2017
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie zmian nazw ulic i osiedla na
terenie miasta Miechów
1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nowych nazw dla obecnie
istniejących ulic: Mariana Buczka, Taborowicza i os. XXX Lecia PRL, przedstawienie
ich mieszkańcom ulic oraz osiedla, poddanie pod głosowanie złożonych propozycji.
2. Do przeprowadzenia konsultacji społecznych powołane zostaną komisje.
3. Konsultacje przeprowadza się w IV etapach.
I etap - zostanie przeprowadzony w formie pisemnej.
Pisemne propozycje w zakresie nowych nazw dla przedmiotowych ulic oraz osiedla może
składać każdy. Proponowane nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub
dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju
propagować (art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 O zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej). Propozycje nazw należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nazwy
nie powinny być ośmieszające, poniżające, wulgarne itp. Wnioskodawcy będą mogli wnieść
swoje propozycje nadania nowej nazwy ulicy i osiedla w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem. Złożona propozycja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (lub
nazwę) wraz z danymi adresowymi oraz podpis wnioskodawcy.
Propozycje przyjmowane będą od dnia 20.04.2017r. do dnia 04.05.2017r.
- pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25,
32-200 Miechów (decyduje data wpływu do UGiM Miechów)
- osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,
parter – przy wejściu głównym do budynku
- e-mailem na adres: gmina@miechow.eu z tytułem”konsultacje”
Zgłoszenia anonimowe i bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
II etap – będzie polegał na spotkaniu mieszkańców przy udziale przedstawicieli
Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Zarządów Osiedli oraz przedstawicieli Rady Miejskiej.
Spotkanie odbędzie się w CKiS przy ul. Racławickiej 10 (budynek Kina) w terminie
wyznaczonym zarządzeniem Burmistrza. Celem spotkania będzie przedstawienie zgłoszonych
propozycji oraz ich prezentacja przez wnioskodawców.
III etap – Głosowanie nad złożonymi propozycjami nowych nazw. W głosowaniu
mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy przedmiotowych ulic i osiedla. Głosowanie będzie
polegało na składaniu przez uczestników wypełnionych ankiet w postaci Formularza
Konsultacyjnego stanowiącego odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego regulaminu.
Wypełnione ankiety uczestnicy będą składać w wyznaczonych punktach konsultacyjnych.
Termin składania oraz lokalizacja punktów konsultacyjnych zostanie określona
Zarządzeniem Burmistrza. Formularze Konsultacyjne wydawane będą przez komisje
w dniu składania ankiet, po okazaniu komisji ważnego dokumentu tożsamości.
IV etap – będzie polegał na przekazaniu Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów
złożonych ankiet wraz z protokołami komisji. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej
w Miechowie zbiorcze wyniki konsultacji wraz z projektami stosownych uchwał. Wyniki
konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
konsultacji społecznych

- wzórFORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Miechów

Jestem za nadaniem nowej nazwy dla ul. Mariana Buczka w brzmieniu:

1. ......................................................................................................

2........................................................................................................

3.......................................................................................................

4.......................................................................................................

n......................................................................................................

Pouczenie:
Znak „X” można postawić tylko w jednej kratce. Postawienie większej ilości znaków
„X” spowoduje odrzucenie formularza.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konsultacji społecznych

- wzórFORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Miechów

Jestem za nadaniem nowej nazwy dla ul. Taborowicza w brzmieniu:

1. ......................................................................................................

2........................................................................................................

3.......................................................................................................

4.......................................................................................................

n......................................................................................................

Pouczenie:
Znak „X” można postawić tylko w jednej kratce. Postawienie większej ilości znaków
„X” spowoduje odrzucenie formularza.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
Konsultacji Społecznych

- wzórFORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zmiany nazwy osiedla położonego na terenie miasta Miechów

Jestem za nadaniem nowej nazwy dla osiedla XXX Lecia PRL w brzmieniu:

1. ......................................................................................................

2........................................................................................................

3.......................................................................................................

4.......................................................................................................

n......................................................................................................

Pouczenie:
Znak „X” można postawić tylko w jednej kratce. Postawienie większej ilości znaków
„X” spowoduje odrzucenie formularza.

