
ZARZĄDZENIE NR 93/2013 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 25 października 2013 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz § 10 ust. 1, 2 i 3  uchwały Nr 
147/2005  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Jastrowie  
 

zarządza się, co następuje: 
 
§1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie 

zmiany nazwy ulicy w Sypniewie z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”. 
 

§2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Sypniewo  
w sprawie objętej konsultacją. 
 

§3. Konsultacje obejmą swym zasięgiem miejscowość Sypniewo.  
 
§4. Prawo wyraŜenia swojej opinii w konsultacjach mają mieszkańcy miejscowości 

Sypniewo stale w niej zamieszkujący, którzy najpóźniej w dniu konsultacji ukończą 18 lat. 
 

§5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trakcie zebrania konsultacyjnego 
wyznaczonego na dzień 6 listopada 2013 r. o godz.17.00. 

2. Konsultacje polegać będą na złoŜeniu podpisu na jednej z trzech list opatrzonych 
pytaniem: 

1) Czy Pan/Pani popiera wniosek mieszkańców ulicy Gen. Popławskiego w Sypniewie 
o zmianę nazwy ulicy z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”; 

2) Czy Pan/Pani nie popiera wniosku mieszkańców ulicy Gen. Popławskiego                            
w Sypniewie o zmianę nazwy ulicy z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”; 

3) Nie mam zdania w przedmiocie wniosku mieszkańców ulicy Gen. Popławskiego                            
w Sypniewie o zmianę nazwy ulicy z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”. 
 

§6. Wyniki konsultacji zostaną podane w trybie §12 uchwały Nr 147/2005  Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Jastrowie.  
 

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.  

 
§8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób określony w §10 uchwały wymienionej w §6 zarządzenia. 
 

 

 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 93/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 października 2013 
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
 
  

Mieszkańcy ulicy Gen. Popławskiego w Sypniewie złoŜyli do Burmistrza Gminy  
i Miasta Jastrowie pismo nazwane petycją, w którym zwrócili się o podjęcie działań 
zmierzających do zmiany nazwy ulicy z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”. 
  W uzasadnieniu pisma wskazano, Ŝe dotychczasowy patron ulicy był 
funkcjonariuszem systemu stalinowskiego, odpowiedzialnym za stłumienie wydarzeń 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy 
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, a takŜe wznoszenia pomników. 

Podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu uchwały w przedmiotowej sprawie powinno 
zostać poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji wśród mieszkańców miejscowości 
Sypniewo w celu poznania ich opinii w przedmiocie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie  
z „ulica Gen. Popławskiego” na „ulica Spacerowa”. 

Tryb przeprowadzania konsultacji określają przepisy uchwały Nr 147/2005  Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Jastrowie. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia znajduje pełne uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


