
 

ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 14 maja 2021 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami dotyczących nadania nazw rondom i wiaduktom 

położonym na terenie miasta Konina 
 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwały  

Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 158 Rady 

Miasta Koninaz dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania 

nazwy: 

1) rondu u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej, 

2) wiaduktowi u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej, 

3) rondu na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z ulicami Zakole i 11 Listopada, 

4) wiaduktowi nad torami w ciągu ulicy Wyzwolenia, 

5) rondu na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej i Ignacego Paderewskiego, 

6) rondu usytuowanemu w nowym przebiegu ulicy Kleczewskiej. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawach, o której mowa w ust. 1 ma na celu 

uzyskanie opinii mieszkańców miasta Konina co do wyboru nazwy. 

§ 2. 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 17 maja 2021 r. do 18 

czerwca 2021 r. 

§ 3. 

Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar Miasta 

Konina.  

§ 4. 

1. Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem miejskiej platformy 

internetowej oraz elektronicznych i tradycyjnych (pisemnych) środków 

komunikowania. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Konina. 



§ 5. 

1. Mieszkańcy miasta - w okresie od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021 r, - mogą 

składać do Urzędu Miejskiego w Koninie swoje propozycje nazw dla obiektów 

wymienionych w § 1. 

2. Złożona propozycja nazwy musi zawierać: 

a. wskazanie obiektu, którego dotyczy, 

b. uzasadnienie zaproponowanej nazwy, 

c. Imię i nazwisko osoby składającej propozycję, 

d. oświadczenie wnioskodawcy, że jest mieszkańcem Konina, 

e. klauzulę o treści „Wyrażam zgodę na wykorzystanie uzasadnienia  

w całości lub w części oraz dokonywania zmian w jego treści na 

potrzeby projektu uchwały, w sprawie nadania nazwy” lub o treści 

równoważnej. 

3. Złożone propozycje nazw, które nie będą zawierały elementów wymienionych 

w ust. 2 nie będą brane pod uwagę. 

4. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje w biurze obsługi interesanta 

Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub na 

elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie ePUAP 

/3062011/SkrytkaESP lub na skrzynkę mailową urzędu 

sekretariat@konin.um.gov.pl 

§ 6. 

1. Powołuje się komisję konsultacyjną. 

2. W skład komisji konsultacyjnej wchodzą: 

a. Piotr Korytkowski – przewodniczący 

b. Zenon Chojnacki, 

c. Monika Kosińska, 

d. Bartosz Małaczek, 

e. Tomasz Andrzej Nowak, 

f. Jarosław Sidor. 

3. Komisja konsultacyjna do dnia 4 czerwca 2021 r. dokona wyboru do pięciu 

propozycji nazw dla każdego z obiektów wymienionych w § 1, spośród 

propozycji złożonych przez mieszkańców, zgodnie z zapisami § 5. 

4. Komisja dokonuje wyboru propozycji nazw zwykłą większością głosów.  

W przypadku braku możliwości wyłonienia większości, głos decydujący należy 

do przewodniczącego komisji konsultacyjnej. 

5. W skład wybranych propozycji nazw obligatoryjnie, dodatkowo wchodzą 

propozycje wynikające ze złożonych do dnia 10 maja 2021 r. inicjatyw 

uchwałodawczych. 

6. W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Wydziału Geodezji i Katastru. 
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§ 7. 

1. Propozycje wskazane przez komisję konsultacyjną zostaną poddane pod 

głosowanie mieszkańców miasta Konina w okresie od 7 czerwca 2021 r do 16 

czerwca 2021 r. 

2. Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem miejskiej platformy internetowej 

oraz poprzez złożenie wypełnionej ankiety, w biurze obsługi interesanta 

Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 8. 

Uczestnicy konsultacji – mieszkańcy miasta Konina, zostaną poinformowani 

o konsultacjach poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Konina, na stronie internetowej Miasta Konina, poprzez 

wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz 

poprzez System Informacji Miejskiej.  

§ 9. 

Podsumowanie konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Konina, na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 10. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Katastru.  

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezydent Miasta Konina  

 

Piotr Korytkowski 

 

 

 

 

 


