
ZARZĄDZENIE NR  31/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 29 marca 2016 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  

nadania nazwy placowi leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego, 

 a ciągiem ciepłowniczym „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego” 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika do 

Uchwały Nr XLVII//381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie dnia 29 kwietnia 2010 r. w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania 

nazwy „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego” placowi leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego, 

a ciągiem ciepłowniczym na części działki o numerze ewidencyjnym 48, w obrębie 5, na 

którym usytuowane są urządzenia infrastruktury sportowej (tzw. ścieżka zdrowia). 

2. Kserokopia mapy z zaznaczonym placem (działka nr ew.48, obręb 5) stanowi 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

 

§ 2. 1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych 

mieszkańców miasta i gminy Karczew  dotyczących  nadania placowi, o którym mowa w § 1 

ust. 1 nazwy „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego”. 

2. Konsultacje społeczne polegać będą na wypełnieniu ankiety, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 3. Konsultacje, o których mowa w ust 2 zostaną przeprowadzone w formie: 

1) sondażu internetowego zamieszczonego na stronie www.karczew.pl, 

2) zapytania ankietowego złożonego w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

4. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2 będą trwały 2 tygodnie i rozpoczną 

się dnia 6 kwietnia 2016 r. a zakończą dnia 20 kwietnia 2016 r. 

  

§ 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest 

Sekretarz Gminy Karczew.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

  

 

 

 

 
____________________ 
1 
Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 

 

http://www.karczew.pl/


 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 22 lutego 2016 roku wpłynął do Urzędu Miejskiego w Karczewie wniosek radnego 

Michała Rudzkiego z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Karczewie uchwały w 

sprawie nadania placowi leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego, a ciągiem ciepłowniczym na 

części działki o numerze ewidencyjnym 48, w obrębie 5, na którym usytuowane są urządzenia 

infrastruktury sportowej nazwy „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego”. Radny w swoim 

wniosku uzasadniał konieczność podjęcia uchwały w następujący sposób: „ …W związku z 

ogromnymi zasługami dla Rzeczypospolitej Polskiej płk. Ryszarda Kuklińskiego, który 

poświęcił swoje życie osobiste i zawodowe celem przeciwstawienia się zbrodniczemu 

systemowi komunistycznemu, uznajemy za stosowne by przywracać wśród obywateli pamięć o 

jego osobie i promować postawę umiłowania Ojczyzny, a nade wszystko wolności…” 

Opinia prawna dot. projektu uchwały nakładała obowiązek przeprowadzenia przed jej 

podjęciem konsultacji społecznych. Konieczność przeprowadzenie konsultacji potwierdziła 

także Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. 

Wychodząc naprzeciw wnioskowi Burmistrz Karczewa wykorzystując uprawnienia 

wynikające z § 3 ust. 2 pkt 3 Uchwały  Nr XLVII//381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie 

dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych, wydaje Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

do ZARZĄDZENIA NR 31/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 29 marca 2016 roku 

 

 

ANKIETA 

dla mieszkańców miasta i gminy Karczew  

w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych w formie sondażu internetowego  

 

 

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nadanie nazwy „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego” placowi 

leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego, a ciągiem ciepłowniczym na części działki o numerze 

ewidencyjnym 48, w obrębie 5, na którym usytuowane są urządzenia infrastruktury sportowej 

(tzw. ścieżka zdrowia)   

 

 wyrażam zgodę 

 

 nie wyrażam zgody  

 

 nie mam zdania  

 

 

 
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy 

Karczew dotyczących nadania nazwy „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego” placowi, o którym mowa 

powyżej.  

 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 




