
UCHWAŁA NR LXII/390/14
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy 
i zagospodarowania placu publicznego

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. 
zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy i zagospodarowania placu 
publicznego w Niemodlinie (dalej konsultacje), określonemu w Rejestrze Gruntów jako dz. 526 km 9.

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Gminy Niemodlin w sprawie, 
o której mowa w §1.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Niemodlin w terminie do 30 listopada 2014r.

2. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach, są mieszkańcy Gminy Niemodlin.

§ 4. Konsultacje polegać będą na udzieleniu przez mieszkańców Gminy Niemodlin odpowiedzi na pytanie: „Za 
którą z niżej przedstawioną propozycją nadania nazwy i zagospodarowania placu publicznego w Niemodlinie, 
określonemu w Rejestrze Gruntów jako dz. 526 km 9 położonego obecnie przy Rynku, się opowiadasz: ”

 Lp  Nazwa placu  zagospodarowanie
 1.  Św. Jana Pawła 

II
 - budowa nowego pomnika św. J. Pawła II,
-  zieleń, rabaty z kwiatami, ewentualne podświetlenie pomnika

 2.
Św. Floriana

 - przeniesienie pomnika św. Floriana z pasa drogowego z Rynku,
- zieleń, ławki, podświetlenie pomnika (iluminacja)
- wybrukowanie części placu

 3.  Przyjaźni 
i pojednania

 - plac o charakterze wypoczynkowym z wodotryskiem,
- ozdobne krzewy, ławki,
- w tle tablice informacyjne o współpracy i przyjaźni międzynarodowej (gminnej) - 
Dolina (Ukraina), Vechelde (Niemcy), Stity oraz Prażmo (Czechy)

 4.  bez nazwy
- pozostawienie dotychczasowego pomnika
- zieleń, ławki, ewentualne podświetlenie pomnika

§ 5. Konsultacje odbędą się poprzez podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Niemodlin 
zawiadomienia o konsultacjach, które:

1) zawierać będzie informację o przedmiocie konsultacji, ich terminie oraz zasadach udziału w konsultacjach;

2) zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz rozplakatowane 
zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Niemodlin.

§ 6. Mieszkańcy Gminy Niemodlin wezmą udział w konsultacjach jeżeli w terminie określonym w §3 ust.1, 
udzielą pisemnej odpowiedzi na zadane pytanie, o którym mowa w §4 i prześlą tą odpowiedź:

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub dostarczą do biura podawczego,

- lub w wersji elektronicznej na wskazany w zawiadomieniu o konsultacjach adres mailowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

1) zmiany do tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645 i 1318, z 2014r. poz. 
379 i 1072
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§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

 

 Przewodniczący Rady

Mariusz Nieckarz
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