Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Janusz Knafel
dnia 5 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI
z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słomniki dotyczących projektu uchwały
Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomnikach
Na podstawie art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz
Uchwały Nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
§ 1. Postanawia o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w
sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki (załącznik nr 1).
§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 05.01.2017 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień. 31.01.2017 r.
§ 3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady Miejskiej w
Słomnikach w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki na stronie internetowej gminy Słomniki pod
adresem www.slomniki.pl, w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słomnikach w celu zapoznania się
z projektem i wyrażenia przez mieszkańców opinii w przedmiocie projektu
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii o poddanym konsultacji akcie.
2. Mieszkańcy gminy Słomniki przedstawiają swoją opinię na załączonym formularzu (załącznik Nr 2), który
należy odesłać pod adres e-mail: konsultacje@slomniki.pl, bądź do Urzędu Miejskiego w Słomnikach (dziennik
podawczy).
3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone wyłacznie przez mieszkańców gminy Słomniki, osoby prawne i
organizacje działające na terenie gminy Słomniki.
4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów, biorących w nich udział jeżeli
zostały one przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.
6. Nieprzedstawienie opinii w terminie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 5. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag dołączone zostaną Radzie
Miejskiej do projektu aktu na najbliższej sesji przypadającej po zakończeniu konsultacji oraz zamieszczone zostaną
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przerpowadzenie konsultacji społecznych jest sekretarz gminy.
§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Słomnikach, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel

Id: 453B04F3-BA8E-4BA4-A5C9-91DF30038D3B. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2017
Burmistrza Gminy Słomniki
z dnia 5 stycznia 2017 r.
Formularz w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie nadania
nazw ulicom w mieście Słomnikach

Imię i nazwisko .............................................................................................................
Nazwa instytucji (jeśli dotyczy): …...............................................................................
Adres: ............................................................................................................................
Niniejszym wyrażam swoją opinię na temat prokektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie
nadania nazw ulicom w mieście Słomniki:
…............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................
(podpis)
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Projekt
z dnia 5 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu,
lub innegi ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. poz.
744) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Słomniki - drogom oznaczonym w ewidencji
gruntów i budynków jako działki:
1)

Ulica św. Jana Pawła II - działki nr 402/12; 402/9; 402/10;

2)

Ulica św. Michała Archanioła - działki nr 397/33; 397/32; 380/19;

3)

Ulica św. Jadwigi Królowej - działki nr 395/9; 395/10;

4)

Ulica św. Siostry Faustyny - działka nr 381/13; 380/14; 379/14; 377/11.
2. Położenie ulic przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słomnikach
inż. Grzegorz Płażek
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Źródło: system WebEwid Starostwa Powiatowego w Krakowie
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