
UCHWAŁA Nr 216|XXYII/2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

zdnia27 czerwca 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
w sprawie zmiany granic Osiedli na terenie Miasta Sierpca.

Na podstawie art. 5, art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz $ 63 ust 1 i 9
uchwały RM Sierpca Nr 295/XXXV 12009 z drna 2 grudnia 2009t. w sprawie zmian w
Statucię Miasta i obwieszczenia jednolitego tekstu statutu Miasta Sierpca, Rada Miejska
Sierpca uchwala, co następuje:

$ i.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami :

1. Osiedla Nr 1 w sprawie nriarry granic Osiedla poprzezl
a. przylączenie ulic: 11 Listopada, PI. Kardynała Wyszyńskiego, Wojska

Polskiego i odłączenie od osiedla Nr 2 ,

2. Osiedla Nr 2 w sprawie zrriałty granic Osiedla poprzez:
a. przyłączenie części ulicy Narutowicza - bloki od Nr 3 do nr 21 c i

odłączenie od osiedla Nr 5'
b. odłączenie ulic: Jana Pawła II - bloki od Nr 24 do Nr 46 oraz domy

jednorodzinne na ul. Jana Pawła II od Nr 33 do końca Jana Pawła II'
Sucharskiego, Wspólnej, okulickiego, Polnej i włączenie do
nowotworzonego Osiedla Nr 7,

c. odłączenie ulic: 11 Listopada, Pl. Kardynała Wyszyńskiego, Wojska
Polskiego iprzyłączenie do osiedla Nr 1.,

3. Osiedla Nr 3 w sprawie zrfliany granic Osiedla poprzez:
a. przyłączenie ulicy Sikorskiego i odłączenie od osiedla Nr 6

4. osiedla Nr 4 w sprawie 7aniany granic osiedla poprzęz:
a. odłączerie ul. Wyzwoleniai przyłączenle do osiedla Nr 5

5. Osiedla Nr 5 w sprawie zrr'iany granic Osiedla popruet.
a. przyłączenie ulicy Wyzrvolenia i odłączenie od osiedla nr 4
b. odłączenie części ulicy Narutowicza - bloki od Nr 3 do nr 2l c i

ptzył.ączenie do osiedla Nr 2,
6. Osiedla Nr 6 w sprawie nriany granic Osiedla poprzez:

a. odłączenie ulicy Sikorskiego iptzyłączenie do osiedla Nr 3.



$2.
1. Konsultacje określone w $ l polegająna zebraniu podpisów mieszkańców na
listach o następuj ącej treści:

1) opowiadam się za odłączeniem od osiedla Nr 2 ulic: Jana Pawła II - bloki
od Nr 24 do Nr 4ó oraz domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II od Nr 33
do końca Jana Pawła II, Sucharskiego, Wspólnej, okulickiego' Polnej i
włączeniem do nowotworzonego osiedla Nr 7,

2) opowiadam się za odłączeniem od osiedla Nr 2 ulic: 11 Listopada,
Pl. Kardynała Wyszyńskiego, Wojska Polskiego i prryłączeniem do
Osiedla Nr 1,

3) opowiadam stę za odłączeniem od osiedla Nr 4 ulicy Wyzwolenia
iprryłączeruem do osiedla Nr 5

4) opowiadam się za odłączeruem od osiedla Nr 5 ulicy Narutowicza - bloki
od Nr 3 do w 21 c i przyłączeniem do osiedla Nr 2,

5) opowiadam się za odłączeniem od osiedla Nr 6 ulicy Sikorskiego
iprzyłączeruem jej do osiedla Nr 3.

2. Na listach mieszkańcy osiedli złoŻą swoje podpisy w jednej z
następujących rubryk:

l) popieram propozycję
2) sprzeciwiam się propozycji
3) wstr4rmuję się od zajęcia stanowiska.

$3.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach w sprawie złniarty granic osiedli
określonych w $ 1 , są osoby stale zamies zkałe na Ęch terenach, które najpózrriej
w dniu konsultacji ukończyĘ 18 lat.

s4.
Konsultacje określone w $ l przepr owadza się na zebraniach mieszkańców
zwoływanych i obradujących w trybie przewidziarrym dla posiedzenia ogólnego
Zebrania Mieszkńców.

$s.
Projekt uchwĄ doĘczący zrniany granic osiedli zostanie udostępniony podczas
spotkań z mieszkańcarni osiedli oraz wyłożony w Biurze Rady Urzędu
Miejskiego w Sierpcu.

$6.
Termin rozpoczęcia i zakoiczenia konsultacji' skład osobowy komisji
ds. przeprowadzeria konsultacji oraz wzór protokofu zawierający wyniki
z przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Miasta Sierpca w formie
załzą!7z.ę11ią.



$7.
Burmistrz Miasta Sierpca zawiadomi mieszkańców o zarniarze przeprowadzenia
konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposób mvyczajowo przyjęty.

$8.
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

5e.
Uchwała wcho<lzi w Ęcte po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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