Szanowni Państwo,
W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r.
Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny
sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się
do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy
w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm
lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania
obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie
będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny,
ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Mając powyższe na uwadze, chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy
ulicy 30-lecia w Przybiernowie. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji
propozycji nowej nazwy dla ulicy 30-lecia.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec ulicy 30-lecia w Przybiernowie.
Konsultacje przeprowadzone będą na zebraniu Wójta Gminy Przybiernów z mieszkańcami, które odbędzie się
w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przybiernowie, i na które serdecznie
Państwa zapraszam.
Forma pisemna konsultacji polegać będzie na wypełnieniu ankiety, którą otrzyma każdy uczestnik konsultacji
w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie i przekazaniu jej pracownikom Urzędu Gminy
współprowadzącym konsultacje. Mieszkańcy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach w Gminnym
Ośrodku Kultury w Przybiernowie w wyznaczonym dniu, będą mieli możliwość pobrania ankiety ze strony
internetowej www.bip.przybiernow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie od dnia 30 marca
2017 r. i złożenie jej w terminie do 14 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie
przy ul. Cisowej 3.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

Mając na uwadze powyższe raz jeszcze serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców ulicy 30-lecia
na konsultacje do Gminnego Ośrodka Kultury w Przybiernowie, które odbędą się w dniu 29 marca 2017 r.
o godz. 18.00.
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