UCHWAŁA NR XV/180/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy placu Wileńskiego w
miejscowości Drezdenko
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 8 uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w
Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Drezdenko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015r. poz.1511) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego
położonego w miejscowości Drezdenko na plac Zbawiciela.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców w kwestii zmiany
nazwy placu.
3. Konsultacje obejmują osoby zamieszkujące w granicach administracyjnych miasta Drezdenko.
4. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 11 stycznia 2016r. do 5 lutego 2016r.
§ 2. 1. Opinię w kwestii zmiany nazwy placu wyrazić będzie można w ankiecie, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ankiety udostępnione będą w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Drezdenku w
godzinach pracy urzędu oraz pod adresem: bip.drezdenko.pl w zakładce: konsultacje społeczne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr XV/180/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 9 grudnia 2015 r.
ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego położonego w miejscowości
Drezdenko na plac Zbawiciela

Czy jesteś za zmianą nazwy placu Wileńskiego położonego w miejscowości
Drezdenko na plac Zbawiciela?

TAK

□

NIE

□

Uwagi (część nieobowiązkowa):...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
POUCZENIE:
Wyrażenie opinii następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi.
Można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- postawienie dwóch znaków „X” albo nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- mieszkaniec wypełni i odda więcej niż jedną ankietę konsultacyjną,
- imię i nazwisko lub adres wpisane na ankiecie są nieczytelne,
- ankieta konsultacyjna nie została podpisana.
Sposób przekazania wypełnionych ankiet:
- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Drezdenku w godzinach pracy urzędu,
- ankiety mogą być przesłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej – ePUAP2 jako dokumenty z pobranym formularzem ankiety w formie załącznika podpisane
profilem zaufanym na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Drezdenku:
/n6473mcsub/skrytka,
- ankiety mogą być przesłane w postaci poczty elektronicznej (e-mail) skierowanej na adres:
um@drezdenko.pl, do której załączony zostanie plik z formularzem ankiety podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Dane osobowe (proszę wypełnić)
Imię:.........................................................................................................................................................
Nazwisko:.................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:..................................................................................................................................
Data i podpis
....................................................................................................
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UZASADNIENIE

Dnia 29 maja 2015r. do Rady Miejskiej w Drezdenku wpłynął wniosek podpisany przez
grupę 5 osób - mieszkańców gminy Drezdenko w sprawie przywrócenia nazwy placu. Wnioskujący
w uzasadnieniu podkreślają, iż zmiana nazwy placu Wileńskiego na plac Zbawiciela byłaby
powrotem do nazwy, jaką nadali pierwsi mieszkańcy, którzy przybyli tu w 1945r. Wnioskujący
podkreślają, że w roku 2016 obchodzić będziemy 1050- lecie chrześcijaństwa w naszym kraju i to
jest dla Polaków wydarzenie nie tylko religijne, lecz także polityczne. W związku z powyższym
proszą o przywrócenie pierwotnej nazwy, plac Zbawiciela i ujęcie w planach budżetowych na rok
2016 i 2017 zmiany wizerunku tego miejsca. W proponowanej we wniosku koncepcji na miejscu
byłego pomnika mógłby stanąć postument, a na nim figura Chrystusa.
W dniu 16 czerwca 2015r. na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej
w Drezdenku miała miejsce obszerna dyskusja na temat wniosku grupy mieszkańców
w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac Zbawiciela. Radny Krzysztof Jasków
zaproponował, aby Rada Miejska nie podejmowała zbyt pochopnie stanowiska w tak ważnej
sprawie. Złożył wniosek formalny w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe”, którego jest
Przewodniczącym, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dodał, że
nie tylko z mieszkańcami placu Wileńskiego ale również mieszkańcami pozostałej części miasta,
gdyż społeczeństwo ma prawo decydować o tak ważnych kwestiach. Wyraził nadzieję, że wszyscy
radni przechylą się do stanowiska społeczeństwa, gdyż sprawa dotyczy centralnego placu miasta.
Rada Miejska w Drezdenku w obecności 14 radnych , 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” i 0
„wstrzymujących się” przychyliła się do wniosku formalnego Krzysztofa Jaśkowa.
Nawiązując do powyższego Rada Miejska w Drezdenku w dniu 26 sierpnia 2015r. podjęła
uchwałę nr XI/95/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Drezdenko. Na podstawie powyższej uchwały oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że: „W wypadkach przewidzianych ustawą
oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami gminy.” przygotowano projekt niniejszej uchwały. Zgodnie z zapisami zawartymi w
wyroku II OSK 631/12- Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2012r., że:
„Konsekwencje zmiany nazwy ulicy mają zróżnicowany charakter, mogą się z nimi wiązać koszty,
które mogą być wysokie, ponadto niekiedy przepisy ustaw (m.in. podatkowych) ustalają termin
wykonania, z reguły dość krótki, obowiązku zmiany dokumentów. Rada gminy ma swobodę w
ustalaniu i zmianie nazwy ulicy, ale z konsekwencjami takich działań musi się liczyć. Podejmując
uchwałę prowadzącą do obciążenia osób fizycznych i prawnych - zwłaszcza podmiotów
gospodarczych - kosztami wprowadzenia w życie uchwały, rada powinna wnikliwie rozważyć także
tę kwestię.” Rada Miejska w Drezdenku przygotowała ankietę konsultacyjną, w której mieszkańcy
będą mogli wyrazić opinię poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi- czy
są za utrzymaniem dotychczasowej nazwy placu, czy też za zmianą nazwy. W uwagach mieszkańcy
będą mogli również odnieść się np. do kwestii ewentualnych kosztów związanych ze zmianą nazwy
placu.
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