OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE
z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie konsultacji społecznych
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 , art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz
446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pieszyce w związku z art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
( Dz.U. 2016 poz.744) ogłasza konsultacje społeczne.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest:
1. zmiana nazwy ulicy Naftalego Botwina w Pieszycach - działki nr ......obręb....Pieszyce,
2. zmiana nazwy ulicy 9-maja w Pieszycach - działki nr.....obręb ......Pieszyce,
3. zmiana nazwy pomnika PKWN - działka......obręb Bratoszów

Szczegółowy lokalizację obiektów przedstawiają załączniki graficzne.
Mieszkańcy wyrażają swoją opinię odpowiadając na pytanie zawarte w ankiecie konsultacyjnej dostępnej w punktach
konsultacyjnych, w Sekretariacie Urzędu. Ankiety można również pobrać do wydruku ze stron internetowych Urzędu:
http://www.pieszyce.pl ; http://bip.gmpieszyce.finn.pl/bipkod/14802329
Konsultacje obejmują swym zasięgiem mieszkańców, stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Pieszyce, którym
przysługuje czynne prawo wyborcze.
Ankiety można złożyć w Punktach Konsultacyjnych ulokowanych, w siedzibach stałych obwodów wyborczych, czynnych w
godzinach od 16.00 do 18.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:
Obwód nr 1

19 czerwca 2017r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Pieszyce, ul. Świdnicka 53,

Obwód nr 2

19 czerwca 2017r. Zespół Szkół im. Ks. Dzierżonia - Pieszyce, ul. Mickiewicza 1,

Obwód nr 3

19 czerwca 2017r. Szkoła Podstawowa nr 1 - Pieszyce, ul. Ogrodowa 23,

Obwód nr 4

20 czerwca 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej - Pieszyce, ul. Kopernika 124,

Obwód nr 5

20 czerwca 2017r. Sala Sołecka, Kamionki 60,

Obwód nr 6

20 czerwca 2017r. Sala Sołecka, Piskorzów 48d,

Obwód nr 7

21 czerwca 2017r. Sala Sołecka, Rościszów 51a,

Bratoszów

21 czerwca 2017r. Sala Sołecka, Bratoszów 52,

Dodatkowo w dniach 19 do 23 czerwca 2017 roku, w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 2 - I piętro,
umieszczona zostanie urna wyborcza i wyłożone formularze ankiety.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Miasta i Gminy Pieszyce
oraz w Biuletynie informacji Publicznej, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
/-/ Dorota Konieczna-Enözel

