UCHWAŁA NR V/47/2019
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 01 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Cieszów
Na podstawie art. 5 a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1, § 3, § 4 i § 5 uchwały nr XXXI/179/06 Rady Gminy Stare Bogaczowice
z 15 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare
Bogaczowice ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. nr 221, poz. 3136 ) Rada Gminy Stare Bogaczowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Cieszów w sprawie nadania
nazwy „Lisia" ulicy, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 243 obręb Cieszów zgodnie z załącznikiem
graficznym.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. w formie
wyrażenia pisemnych opinii lub złożenia uwag, które należy składać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice,
ul. Główna 132, pokój 218 w godzinach pracy Urzędu.
§ 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają osoby pełnoletnie, stale zamieszkałe na terenie miejscowości
Lubomin
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
994 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Określenie zasad i trybu konsultacji
z mieszkańcami należy do kompetencji rady gminy.
Z uwagi na fakt, że celem konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy w granicach działki nr 243
w miejscowości Cieszów wyrażenie pisemnych opinii lub złożenie uwag pozwoli poznać opinię mieszkańców
oraz uwzględnić ich ewentualne uwagi.
Wprowadzenie nazwy ulicy podyktowane jest potrzebą uporządkowania numeracji zapewniając sprawne
dojście i dojazd zwłaszcza służbom ratowniczym.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

