
Uchwała  Nr XXVII/192/2012
Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy 
w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

Na  podstawie  art.  5a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 1 i § 3 ust. 1 uchwały nr XLIII/367/06 Rady  
Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2006 roku, Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazw 
ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

§ 2

Ustalić następujący tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 uchwały:
1. Uprawnionym do udziału w konsultacji jest osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Masłów 

Pierwszy i która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.
2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości poprzez rozplakatowanie.
3. Konsultacje odbywają się na zebraniach mieszkańców oraz poprzez przedłożenie pisemnych opinii.
4. Zawiadomienie o miejscu i czasie odbycia zebrania w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje 

do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania Wójt Gminy Masłów w 
formie zarządzenia.

5. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania.
6. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba uprawnionych, Wójt wyznacza zebranie w  

drugim terminie, którego obrady są ważne, bez względu na liczbę jego uczestników.
7. Konsultacje na zebraniach odbywają się w następujący sposób:

- uczestnicy mają prawo zgłaszania propozycji nazwy ulicy wraz z jej uzasadnieniem;
- propozycję nazwy ulicy poddaje się pod głosowanie – uczestnicy zebrania podejmują uchwałę 

w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
8. Z zebrania  sporządza  się  protokół,  który wraz z  podjętą  uchwałą  przekazany zostanie  Wójtowi 

Gminy Masłów.
9. Każdy  uprawniony  do  udziału  w  konsultacji  może  przesłać  swoją  opinię  i  uwagi  w  sprawie 

określonej  w § 1  na  adres:  Urząd Gminy Masłów,  ul.  Spokojna  2,  Masłów Pierwszy,   26-001 
Masłów lub na adres: gmina@maslow.pl.

10. Czas trwania konsultacji ustala się na 60 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE

Od 2005 r. na terenie sołectwa Masłów Pierwszy zostały wybudowane budynki mieszkalne na 
działkach przyległych do dróg, które nie zostały objęte uchwałą Nr XXXVI/301/05 z dnia 8 września  
2005r.  w  sprawie:  nadania  nazw  ulicom  w  obrębie  Masłów  Pierwszy,  w  miejscowości  Masłów 
Pierwszy, gmina Masłów.

W  związku  licznymi  wnioskami  mieszkańców  w  tym  zakresie  uważamy  za  uzasadnione 
wszczęcie procedury zmierzającej do nadania nazw drogom nie objętym powyższą uchwałą.

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna


