
UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
oraz § 2 uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu na terenie Miasta Pleszewa w dniach od 1 czerwca 2019 r. do 
19 czerwca 2019 r. konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Miasta: Osiedla 
Nr 5 „Jordanowskie” i Osiedla Nr 6 „Wokół Wieży”, polegającej na wyłączeniu części ulic Osiedla 
Nr 6 „Wokół Wieży” i włączenia ich do Osiedla Nr 5 „Jordanowskie".

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Osiedla Nr 5„Jordanowskie" i Osiedla 
Nr 6 „Wokół Wieży” mający czynne prawo wyborcze.

2. Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach przedstawia się pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic 
jednostek pomocniczych Miasta Pleszew, tj. Osiedla Nr 5 "Jordanowskie" i Osiedla Nr 6 "Wokół Wieży", 
polegającą na wyłączeniu ulic: Kossaka, Grottgera, Chełmońskiego, Witkiewicza, Gierymskiego, 
Makowskiego i Michałowskiego z Osiedla Nr 6 „Wokół Wieży” i przyłączeniu ich do Osiedla 
Nr 5 „Jordanowskie”?”.

§ 3. Opinie, w sprawie której dotyczą konsultacje, wyraża się na listach wg wzoru stanowiącego załącznik 
do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr VIII/62/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 30 maja 2019 r.

RADA MIEJSKA

W PLESZEWIE

Konsultacje społeczne 

w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Miasta Pleszewa: 

Osiedla Nr 5 "Jordanowskie" i Osiedla Nr 6 "Wokół Wieży"
1 czerwca 2019 r. - 19 czerwca 2019 r.

Czy jesteś za zmianą granic jednostek pomocniczych Miasta Pleszew, tj. Osiedla Nr 5 "Jordanowskie" 
i Osiedla Nr 6 "Wokół Wieży", polegającą na wyłączeniu ulic: Kossaka, Grottgera, Chełmońskiego, 
Witkiewicza, Gierymskiego, Makowskiego i Michałowskiego z Osiedla Nr 6 „Wokół Wieży” i przyłączeniu 
ich do Osiedla Nr 5 „Jordanowskie”?

Lp. Imię i nazwisko PESEL Tak Nie Wstrzymuję 
się

Podpis

1 2 3 4 5 6 7

UWAGA:

Opiniujący wyraża swoją opinię stawiając znak "X" tylko w jednej kolumnie (4 bądź w 5 albo 6).

Postawienie znaku "X" w dwóch lub w trzech kolumnach oraz nie postawienie znaku "X" w żadnej kolumnie 
oznaczać będzie brak opinii.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Zgoodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Z inicjatywą wyłączenia ulic: Kossaka, Grottgera, Chełmońskiego, Witkiewicza, Gierymskiego,
Makowskiego i Michałowskiego z Osiedla Nr 6 „Wokół Wieży” i przyłączenia ich do Osiedla Nr 5
„Jordanowskie” wystąpili mieszkańcy wymienionych ulic, składając do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
wnioski wraz z podpisami, uzasadniając proponowany podział za bardziej funkcjonalny.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych (podziału Miasta i Gminy
na jednostki pomocnicze), a więc i dotycząca zmian w tym zakresie, musi być poprzedzona konsultacjami
społecznymi, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.
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