UCHWAŁA NR XLIX/409/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku
Działając na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Zastępczym nr NPII.4131.4.72.2018 Wojewody
Śląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku, w opisie
granicy okręgu wyborczego nr 4 nazwę ulicy "Wiejska PGR" zastępuje się nazwą ulicy "Kasztanowa".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Działając na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.; dalej: "k.w.") w związku z Zarządzeniem Zastępczym nr
NPII.4131.4.72.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy z
"Wiejska PGR" (numer w Centralnym Rejestrze Ulic „ULIC”: 31441) położonej w Paczynie na ulicę
"Kasztanową" organ stanowiący gminy zobligowany jest do zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy
Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku w zakresie dokonania zmiany opisu
granicy okręgu wyborczego nr 4 (sołectwo Paczyna) poprzez zastąpienie nazwy ulicy "Wiejska PGR" nazwą
ulicy "Kasztanowa".
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Toszek oraz z
organizacjami działającymi w obszarze tzw. "trzeciego sektora" na zasadach określonych w Uchwale Nr
XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz w Uchwale Nr
XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. Konsultacje
przeprowadzono w okresie od dnia 25 lipca 2018 r. do dnia 1 sierpnia 2018 r. włącznie. Podczas konsultacji
żaden mieszkaniec nie zgłosił uwag, ani propozycji rozwiązań do projektu niniejszej uchwały oraz żadna z
organizacji pozarządowych/podmiotów nie złożyła uwag, ani opinii.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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