ZARZĄDZENIE NR 664/B/2017
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 593/B/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Świebodzin
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 882) zmienionej uchwałą
Nr IX/148/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 1249) w związku z art. 1 pkt 1 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 593/B/2016 Burmistrza Świebodzina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta
Świebodzin, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.W okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r. przeprowadza się konsultacje społeczne
z mieszkańcami Gminy Świebodzin, zwane dalej konsultacjami.”
2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
3) § 7 ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 13 marca 2017 r. do
7 kwietnia 2017 r.
1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2,
66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne” lub osobiście w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22),
2) lub mailowo na adres konsultacje@um.swiebodzin.pl w formie zeskanowanego wypełnionego
formularza zgłoszeniowego.”
4) § 8 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do 28 kwietnia 2017 r. z weryfikacji zgłoszonych propozycji nowych nazw ulic sporządza się
protokół, który udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin w zakładce
Konsultacje społeczne. Dla propozycji nazw ulic, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza
się uzasadnienie ich odrzucenia.”
5) § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie od 2 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Świebodzin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Świebodzina
/-/ Dariusz Bekisz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 664/B/2017
Burmistrza Świebodzina
z dnia 14 lutego 2017 r.
HARMONOGRAM
KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC
POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIEBODZIN
Od 15 grudnia 2016 r. do 8 marca 2017 r.

Uzyskanie przez Zespół ds. zmiany nazw ulic
opinii Instytutu Pamięci Narodowej

Do 10 marca 2017 r.

Publikacja nazw ulic położonych na terenie
miasta Świebodzin podlegających zmianie

Od 13 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Składanie przez mieszkańców Gminy
Świebodzin propozycji nowych nazw ulic

Od 10 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

Weryfikacja przez Zespół ds. zmiany nazw
ulic propozycji zgłoszonych nazw

Do 28 kwietnia 2017 r.

Publikacja propozycji zweryfikowanych
nazw ulic

Od 2 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.

Głosowanie przez mieszkańców ulic, których
nazwy podlegać będą zmianie

Do 16 czerwca 2017 r.

Ustalenie zbiorczych wyników
z przeprowadzonych konsultacji
i przekazanie Burmistrzowi Świebodzina
propozycji nowych nazw ulic

Do 19 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji

