
Mirzec, dn.  08.06.2021  r.

Informacja o wyniku przeprowadzonych  konsu]tacji spolecznych z
mieszkańcami solectwa Tychów Nowy, w sprawie nadania nazwy u]icy w
miejscowości Tychów Nowy

W   dniach   od   12.05.2021   r.   do   02.06.2021   r.   przeprowadzone  zostały  konsultacje
społeczne z mieszkańcami  sołectwa Tychów Nowy, w celu poznania opinii  mieszkańców w
sprawie  będącej   przedmiotem  konsultacji  tj.   nadanie  nazwy  ulicy  dla  drogi   gminnej   nr
347026T -Tychów Nowy, która jest przedmiotem projektu Uchwały Rady Gminy w Mircu w
sprawie   nadania  nazwy   ulicy   Kopalniana  w  miejscowości   Tychów  Nowy,   gm.   Mirzec.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą m X/73/2019 Rady Gminy
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2053).

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt  1   załącznika do uchwały nr X/73/2019 Rady Gminy w Mircu
z dnia 26 kwietnia 2019 r.  , konsultacje przeprowadzone były w fomie ankiety skierowanej
do mieszkańców Tychowa Nowego (sołectwa Tychów Nowy). Następnie zgodnie z § 8 ust. 4
w/w załącznika ankiety z opiniami i uwagami mieszkańców powinny być przekazane na adres
Urzędu Gminy w Mircu lub na wskazany adres e-mail albo  złożone bezpośrednio w Urzędzie
Gminy w Mircu.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla
organów Gminy. Powyższe konsultacje miały zasięg lokalny.

Zarządzenie nr 0050.29.2021  Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 maja 2021  r.  w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie
nadania   nazwy   ulicy    w   miejscowości    Tychów   Nowy   wraz   z   załącznikami    zostało
zamieszczone  na  stronie  intemetowej  urzędu,  stronie  BIP,  na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie
Gminy w Mircu, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Tychów Nowy.

W  dniach  od   12.05.2021   r.   do   02.06.2021   r.   wpłynęło  do  tut.   Urzędu  Gminy  35

(trzydzieści pięć) ankiet konsultacyjnych, w tym 30 ankiet w których mieszkańcy zgadzają się
z  proponowaną  nazwą  ulicy  Kopalniana  w  miejscowości  Tychów  Nowy  i  5  (pięć)  ankiet
konsultacyjnych   w   których   mieszkańcy   nie   zgadzają   się   z   proponowaną   nazwą   ulicy
Kopalniana w miejscowości  Tychów Nowy i tak w dwóch ankietach proponują nazwę ulicy
Truskawkowa,  w  dwóch  ankietach  proponują  nazwę  ulicy  Cicha  a  w jednej  nazwę  ulicy
Ruda.

Biorąc  pod  uwagę,  że  konsultacje  zostały  przeprowadzone  w  sposób  wskazany  w
uchwale  nr X/73/2019  Rady  Gminy  w  Mircu  z  dnia 26  kwietnia  2019  r.  w  sprawie  zasad  i
trybu przeprowadzaria konsultacji  społecznych z mieszkańcami  gminy Mirzec należy uznać
je  za wazne.  Zgodnie z powyższym  został  spełniony wymóg konsultacji  społecznych,  który
jest warunkiem nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy.
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