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z dnia 7 maja 2021  r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznycli z mieszkańcami solectwa Tychów Nowy w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy.

Na  podstawie  podstawie  art.  30 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia  s marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.
z 2020 r.  poz.  713,  z późn.zm.)  w związku  z Uchwałą Nr X/73/2019  Rady  Gminy  w Mircu  z dnia  26 kwietnia
2019 r.  w s,prawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami  gminy  Mirzec  (Dz.
Urz.  Woj.  Swiętokrzyskiego z 2019 r. poz. 2053) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia   się   przeprowadzić   konsultacje   społeczne   z mieszkańcami   sołectwa   Tychów   Nowy,
w celu  poznania  opinii  mieszkańców  w sprawie  będącej  przedmiotem  konsultacji  tj.    nadanie  nazwy  ulicy
będącej   drogą gminną nr 347026T -Tychów Nowy o nr ewid.  działk] 235,   która jest przedmiotem projektu
Uchwały   Rady   Gminy   wMircu   w sprawie   nadania   nazwy   ulicy   wmiejscowości   Tychów   Nowy,   obręb
geodezyjny Nowy Tychów, gm. Mirzec.

2.Celem      konsultacji      społecznych     jest      zapoznanie      mieszkańców      sołectwa      Tychów      Nowy
z projektem  uchwały  w sprawie  nadania  nazwy  ulicy  Kopalniana  i zebranie  opinii  oraz  uwag  mieszkańców.

§ 2.1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia  12.05.2021  r.  do dnia 02.06.2021  r. w fomie
ankiety skierowanej do mieszkańców  sołectwa Tychów Nowy.

2. Projekt konsultowanej uchwały wraz z ankietą konsultacyjną, dostępny  będzie:

1 ) na stronie intemetowej gminy www.mirzec.pl ;

2) na stronie Biuletynu lnfomacji Publicznej :  ugmirzec.sisco.info;

3) w siedzibie tut. uzędu, Mirzec Stary 9 pok. 317;

4) na tablicach ogłoszeń w sołectwie Tychów Nowy.

3. Projekt  Uchwały  stanowi  załącznik  nr  1,  ankieta  konsultacyjna  stanowi  załącznik  nr  2,  obwieszczenie
konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Konsultacje mają zasięg lokalny.

§ 4. Przygotowanie   i przeprowadzenie  konsultacji  powierza   się   starszemu   inspektorowi   na   stanowisku
gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie   wchodzi   w życie   z dniem   i)odpisania   i podlega   ogłoszeniu   na   stronie   BIP,   stronie
intemetowej www.mirzec.pl  oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mircu.
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