UCHWAŁA NR XXXV/230/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic położonych na terenie
miasta Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
w związku z Uchwałą Nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 9 października 2002 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2002 r., Nr 241, poz. 3346), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji dotyczących zmiany nazw ulic na terenie miasta Lądek-Zdrój
z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój posiadającymi w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju.
2. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji
nowych nazw dla obecnych ulic: Karola Świerczewskiego oraz Buczka.
§ 2. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 6 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
konsultacyjnego w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek-Zdrój:
1) na adres Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
2) złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
3) wysłanie w formie elektronicznej na adres: umig@ladek.pl.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazw ulic wraz z podpisami osób
uprawnionych do udziału w konsultacjach.
3. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz zgłosić swoją propozycję.
4. Formularz konsultacyjny w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek-Zdrój stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój posiadającymi w dniu
konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju powołuje się komisję, w składzie:
1) Alicja Piwowar: przewodnicząca komisji,
2) Jolanta Pelczarska-Mlak: członek komisji,
3) Justyna Pożarycka: członek komisji,
4) Patrycja Lewandowska: członek komisji.
2. Zadaniem komisji jest:
1) weryfikacja złożonych propozycji zmian nazw ulic,
2) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji,
3) przekazanie wyników konsultacji Burmistrzowi Lądka-Zdroju oraz Radzie Miejskiej Lądka-Zdroju,
4) przygotowanie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji, która zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/230/2017
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2017 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek-Zdrój

Imię i nazwisko ......................................................................................
miejsce zamieszkania: ............................................................................
Dotychczasowa nazwa ulicy:

Proponowana zmiana nazwy ulicy:

1. Karola Świerczewskiego

1. …………………………………………………….

2. Buczka

2. …………………………………………………….

Uzasadnienie swoich propozycji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja:
1) Wyrażenie stanowiska następuje poprzez wpisanie propozycji zmiany nazwy dla wybranej
lub wszystkich nazw dotychczasowych ulic.
2) Proponowane nazwy należy podawać z zasadami polskiej pisowni, nie mogą być
ośmieszające, poniżające itp.

………………………………………………….
podpis
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744) zmianie podlegają następujące nazwy ulic położone na
terenie miasta Lądek-Zdrój: Karola Świerczewskiego, Buczka.
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2002 r., Nr 241,
poz. 3346) konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz
innych sprawach ważnych dla Gminy.
Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na fakt, że zmiana nazw ulic jest ważną kwestią dla społeczności
lokalnej podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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