
Projekt

z dnia  14 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948), art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612 z 2005r. 
Nr 17, poz.141) oraz § 5 Uchwały Nr XII/103/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 
2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, Rada 
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu dokonania zmian nazw ulic upamiętniających lub nawiązujących do komunizmu i innych 
systemów totalitarnych postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi 
Skorogoszcz. 

2. W mieście Lewin Brzeski konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami, na których pisemnie zostanie  postawione zapytanie o następującej treści:

„1)     Czy jesteś za zmianą nazw ulic w mieście Lewin Brzeski:

a) ul. M. Buczka na ul. Węgierska - ZA, PRZECIW;

b) ul. J. Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego - ZA, PRZECIW;

c) ul. Świerczewskiego na ul. Hallera - ZA, PRZECIW;

2) Jeśli nie, zaproponuj inną nazwę………………..”.

3. We wsi Skorogoszcz konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami , na których pisemnie zostanie  postawione zapytanie o następującej treści:

„1)     Czy jesteś za zmianą nazwy ulicy we wsi Skorogoszcz:

a) ul. Świerczewskiego na ul. Hallera  - ZA, PRZECIW;

2) Jeśli nie, zaproponuj inną nazwę………………..”.

§ 2. 1.   Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które stale zamieszkują na terenie miasta 
Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz.

2. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji, 
określi Burmistrz Lewina Brzeskiego w formie zarządzenia.

§ 3. 1.   W celu przeprowadzenia konsultacji w mieście Lewin Brzeski powołuje się komisję d/s konsultacji 
w następującym składzie:

1) ………………….. - ………………………………

2) ………………….. - ………………………………

3) ………………….. - ………………………………

2. W celu przeprowadzenia konsultacji we wsi Skorogoszcz powołuje się komisję d/s konsultacji
w następującym składzie:

1) …………………... - ………………………………

2) …………………... - ………………………………
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3) …………………... - ………………………………

3. Zakres zadań komisji określa odrębna uchwała z dnia 30 grudnia 2003 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował:                                                                                         Przedkłada:

Kierownik Wydz. RN                                                                       Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem wypełnienia zadania nałożonego przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia
2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016r. poz. 744) zachodzi konieczność zmiany nazw ulic
upamiętniających lub nawiązujących do komunizmu i innych systemów totalitarnych. Do w/w ustawy
nie stworzono listy nazwisk, nazw i dat, które zdaniem ustawodawcy winny być zmienione. W celu analizy
istniejącego nazewnictwa i stworzenia listy ulic, placów czy obiektów wymagających zmiany w oparciu
o ustawę powołana została specjalna Komisja ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej
na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Miejskiego.

W wyniku analizy wykazu ulic w mieście Lewin Brzeski, komisja uznała, że zmianie podlegają następujące
nazwy ulic:

1. ul.. M. Buczka nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

2. ul. J. Krasickiego nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

3. ul. Świerczewskiego nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku

Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione nazwy ulic wymagają zmiany Komisja zaproponowała następujące
nazwy:

1. ul. Buczka na ulicę Węgierska

2. ul. J. Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego

3. ul Świerczewskiego na ul. Hallera

W wyniku analizy wykazu miejscowości i ulic w Gminie Lewin Brzeski, komisja uznała, że:

1. ul. Gen. Karola Waltera Świerczewskiego w miejscowości Skorogoszcz nadana Uchwałą nr
XX/93/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Lewin Brzeski z dnia 29 maja 1987 roku z uwagi na fakt, że
przedmiotowa nazwa wymaga zmiany Komisja zaproponowała, aby tak jak w przypadku zmiany nazwy na
terenie miasta Lewin Brzeski nazwę ulicy Świerczewskiego zmienić na nazwę ulica Hallera.

2. Nazwę Osiedle XXX – lecia nadaną Uchwałą Nr XVIII/74/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Lewin Brzeski z dnia 30 listopada 1977roku w miejscowości Skorogoszcz z uwagi na fakt, że ogólna
nazwa nie funkcjonuje w społeczności lokalnej a  obszar osiedla posiada wydzielone i nazwane ulice komisja
postanowiła zrezygnować całkowicie z w/w nazwy dla osiedla.

Uzasadnienie:

Marian Buczek – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Członek kolejno Polskiej Partii
Socjalistycznej, PPS-Opozycji, Komunistycznej Partii Polski. W latach 1915–1917 w Legionach Polskich
gdzie dosłużył się stopnia podporucznika.

Jan Krasicki, także Janek Krasicki, ps. Kazik, Janek (ur. 18 września 1919 w Sowlinach, zm. 2 września
1943 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, młodzieżowy działacz i agitator stalinowski,
funkcjonariusz Komsomołu we Lwowie, następnie członek grup dywersyjnych, członek Polskiej Partii
Robotniczej i Gwardii Ludowej, formalnie ogłoszony przewodniczącym Związku Walki Młodych.

Karol Wacław Świerczewski, ps. „Walter” (ur. 10 lutego 1897 w Warszawie, zm. 28 marca 1947 pod
Jabłonkami) – generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni Wojska Polskiego, kandydat nauk
wojskowych, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz polski, członek prezydium tajnego
Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKP(b) (styczeń-sierpień 1944) roku i Komitetu
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, wiceminister obrony narodowej, poseł do Krajowej Rady Narodowej
i na Sejm Ustawodawczy 1947–1952.

Ulica Węgierska – proponowana nazwa upamiętnienia współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski
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a węgierska Gminą Szegvar. W roku 2017 mija 20 rocznica nawiązania współpracy pomiędzy Gminami.

Ulica Ignacego Krasickiego – Ignacy Krasicki Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem
poeta, prozaik i publicysta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis.Biskup warmiński od 1767,
arcybiskup gnieźnieński od 1795, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent
Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, kapelanem króla Stanisława Augusta. Był współorganizatoremi
często uczestnikiem tzw. obiadów czwartkowych.. Twórczość Ignacego Krasickiego jest niezwykle bogata,
oprócz literatury pięknej pisał prace z zakresu homiletyki, teologii, heraldyki. Ogłosił dwutomową
encyklopedię, pisał Listy o ogrodach, artykuły do „Monitora” i własnej gazety „Co Tydzień”. Podejmował
prace przekładowe z Plutarcha, tłumaczył Pieśni Osjana, fragmenty Boskiej Komedii Dantego, utwory
Anakreonta, Boileau, Hezjoda, Teokryta; napisał rozprawkę ”O tłumaczeniu ksiąg”.

Ulica Hallera - Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960
w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich
od 4 października 1918 roku, komendant Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniący obowiązki
komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku , minister bez teki w drugim rządzie Władysława
Sikorskiego w październiku 1939 roku, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w 1920
roku, dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii
Ochotniczej w 1920 roku, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, Komendant Polowych
Drużyn Sokolich w 1913 roku, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny
i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari. Rok 2017 został ogłoszony rokiem Gen. Hallera
przez Senat RP.

W celu wszczęcia procedury, przedkładam projekt uchwały.

Opracował:

Kierownik Wydz. RN

Id: 38D4D78E-9DF1-4C9F-8D94-B66D913338E4. Projekt Strona 2




