
UCHWAŁA NR XLII/285/17
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej  w Koniecpolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( j.t. Dz.U. 
z 2016r. poz.446  z póź. zm.) oraz art.1.ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. z 2016r poz.744)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje :

§ 1. 

Dotychczasową ulicę Armii Ludowej w Koniecpolu nazwać ulicą Włoszczowską.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r poz.744).
Obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego
ustroju propagować.
Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub lub dat symbolizujących represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także
osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny
oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne
z Polską racją stanu.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Zarządzeniem Nr
9/2017 z dnia 19.01.2017 r postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne w
formie składania ankiet.
W wyznaczonym terminie złożono 42 sztuki ankiet z czego 23 sztuki ankiety
z propozycją zmiany nazwy na ulicę Włoszczowska.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz.446), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do
wyłącznej właściwej Rady Gminy.
Biorą powyższe pod uwagę podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest
w pełni uzasadnione.
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