
                                                           
 
                                                             PROTOKÓŁ                                            
 
z przebiegu konsultacji  społecznych z mieszkańcami miejscowości  Radziszewo,             
w przedmiocie projektu  uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie,  w sprawie nadania  nazw 
ulicom w miejscowości  Radziszewo. 
 
1. Celem    konsultacji    społecznych    było    zebranie    od    mieszkańców,    propozycji  nazw  
    ulic   dla   poszczególnych   numerów   dróg   oznaczonych   numerami   działek :  120/1, 108 
   149 i 167,  231, 287, 280 położonych  w miejscowości Radziszewo. 

2. Przedmiot,   forma   oraz    termin    rozpoczęcia   i   zakończenia    konsultacji    społecznych  
     określono    w    Zarządzeniu   Nr    0050/149/2015    Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino 
    z   dnia   26   października   2015 r.   w   sprawie  przeprowadzenia konsultacji   społecznych,      
     w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości  
     Radziszewo. 

3.  Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 
     - umieszczenia projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej Urzędu   
      Miasta i GminyGryfinowww.gryfino.pl,    
     - w Biuletynie Informacji Publicznej,    
     -  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gardno, 
     - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Gryfino, 
     - w   formie   przyjmowania   pisemnych   opinii   z   wykorzystaniem   ankiet  (zał. Nr 2 do   
       Zarządzenia  Nr 0050/21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino). 

4.  Forma konsultacji: 
- mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie,  poprzez  przesłanie na adres mailowy Urzędu  
  Miasta i Gminy Gryfino, www.gryfino.pl, 
- poprzez wypełnienie ankiet znajdujących się u Sołtysa Sołectwa Radziszewo, 
- składając przedmiotowe ankiety bezpośrednio w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.   
     

5. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 26 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r. 
 
6. Wynik konsultacji społecznych:  
    Na   ręce   sołtysa   wsi   Radziszewo  mieszkańcy złożyli 9 ankiet z propozycjami nazw ulic 
    dla poszczególnych dróg. 

7. Proponowane   nazwy   ulic   przedstawiono   w   załączniku   nr   1   do   ww   zarządzenia  
     -  projekcie Uchwały.   

8. Zgodnie   z   §   8   pkt   4  i  § 11 pkt. 1 uchwały  Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie 
    w   Gryfinie   z  dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
    społecznych,   konsultacje   mają   charakter  opiniodawczy  i  nie  są  wiążące  dla  organu  
    uchwałodawczego   lub   wykonawczego   gminy,    uważa   się   je  za  ważne bez względu 
    na  ilość uczestniczących w nich mieszkańców.  
 
 
   Na tym protokół zakończono. 
   Sporządziła :Urszula Włodarczyk    
                                                                            
 
                                                                                                             Burmistrz  
                                                                                                         Miasta i Gminy                                         
                                                                                                             GRYFINO  
                                                                               
                                                                                                   Mieczysław  Sawaryn            
Gryfino, dnia  3.12. 2015 r. 
 
 



                                                                       Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050 149 2015 
                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   

                                               z dnia 26  października  2015 r. 
                                                                                              

 
 
 

                         UCHWAŁA  Nr ………………… 
       RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

                                                      z dnia …………………………..  
 
 
  w sprawie: nadania  nazw   ulicom  w  miejscowości  Radziszewo. 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje 

       § 1. Nadać nazwę „ul. Stokrotki”  drodze  oznaczonej numerem działki 120/1, położonej     
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.  
       § 2. Nadać nazwę „ul. Tulipanowa”  drodze  oznaczonej numerem działki 108, położonej   
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.  
      §  3. Nadać nazwę „ul. Liliowa ” drogom  oznaczonym  numerami działek 149  i 167                           
położonym w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 

      § 4. Nadać nazwę „ul. Fiołkowa” drodze  oznaczonej  numerem działki 231, położonej        
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 

      § 5. Nadać nazwę „ul. Konwaliowa” drodze  oznaczonej  numerem działki 287, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 

       § 6. Nadać nazwę „ul. Różana” drodze  oznaczonej  numerem działki 280, położonej            
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 

       § 7. Nadać nazwę „ul. Dębowa” drodze publicznej,  oznaczonej  numerem działki 275        
w części (od ul. Kościelnej do działki numer 284) do  położonej  w obrębie ewidencyjnym 
Radziszewo, gmina Gryfino. 

      § 8. Nadać nazwę „ul. Maciejki” drodze  oznaczonej  numerem działki 275 w części          
(od działki numer 284 do działki numer 255/1), położonej  w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, 
gmina Gryfino. 

 
      § 8. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
     § 10. Uchwała wchodzi w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia                   
w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 

 
                                              PRZEWODNICZĄCA RADY 

 
                                             Elżbieta Kasprzyk 

 


