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KHTOWIC E

RAPoRT z KoNsULTACJI sPoŁEczNYcH
DoTYczĄcYcH zMIANY NAZWY ULlcY LlsA
W KATOWICACH

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Prz€dmiotem konsultac.ii społecznych była propozycja zmiany nazwy ulicy Lisa W Katowicach na ulicę
harcmistrza Je rzego Lisa.
uchwały
nr lxl/1249 /1'8 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 201'8 f' w sprawie procedury nodawanio
nozw ulicom, pIocom i parkom położonymna terenie miasta Kotowice propozycja zmiany nazwy
istniejącej uIicy wymaga Wystąpienia o opinie do osób oraz instytucji zamieszkałych lub mających
Z in

icjatywą

W

siedzibę przy

tej sprawie Wstąpiła Rada Jednostki Po mocniczej nr 7 załęże.Zgod

n

ie z za pisa mi

da nej uIicy.

CEL KONSULTACII
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii miesZkańców nieruchomości, podmiotóW
gospodarcZych prowadzących działalnośćgospodarczą, inStytucji, organizacji oraz kościołów
izwiązków wyznaniowych W sprawie zmlany nazwy ulicy, przy której mieszkają, mają siedzibę lub
prowadzą działa lnośćgospoda rczą.

zAsl ĘG TERYToRlALNY KoNsULTACJ

l

Konsultacje społeczne miały charakter lokaIny iskierowane były do mieszkańców nieruchomości,

podmiotów gospodarczych prowadzących działaInośćgospodarczą, instytucji, organizacji oraZ
kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działa.jących w obrębie ulicy Lisa
w Katowicach.

ODPOWIEDZIANY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI
WydZiał Komunikacji 5połecznej Urzędu Miasta Katowice.

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI
Konsultacje spoleczne zostaty uruchomione zarządzeniem Prezydentem Miasta Katowice nr 31'5/2oI9
z dnia 28 maja 2019 r.

lnformację o konsultacjach opublikowano na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej UrZędu Miasta
Katowice oraz portalu Www.katowice'eu/konsultacie. Ponadto komplet materiałów informujących
o procesie wraz z formu|arzem konsultacyjnym został dostarCZony do każdego gospodarstwa
domowego przy ulicy Lisa oraz pod adresy osób prowadzących działalnośćgospodarczą.

Wydział Komunikacjj 5polecznej Urżędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel.32 2593_144' 3Ż 2593_654
ko.'ultacie@katowice'eq, www'katowi€e.eu/kon5ultacie
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osoby, które chciały Wyrazić swoją opinię W sprawie zmiany nazwy ulicy zostały poproszone
o wypełnienie formularza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub tradycyjnej

-

papierowej.

Formularz elektroniczny był dostępny poprzez stronę WWw.katowice.eu/konsultacie' Natomiast
wypełniony tradycyjnie formularz można było przekazać na jeden z wybranych sposobów:

o
o

dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej,

wrzucić do urny dostępnej w fi|ii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej W Katowicach przy
ul. Gliwickiej 93.

opinie były zbierane w dniach Iz_23 czerwca z0!9 r'

ZEBRANE OPINIE
W konsultacjach wzięły udział 53 osoby.3 formularze zostały uznane za nieważne ze względu

na

podanie niepełnych danych oraz zamieszkanie opiniujących poza zasięgiem terytorialnym konsultacji.

llośćważnie zlożonych formularzy w podziale na wybrany sposób złożenia opinii

lnternet
Wydział Kom unikacl'i społecznej
Ż5
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 19

__-

Biorący udział w konsultacjach społecznych wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec zmiany nazwy uIicy
Lisa na ulicę harcmistrza Jerzego Lisa. Taką opinię wyraziło 100% uczestników w procesie
konsultacyjnym.

arcin Krupa

załacŻnikil

1.
2.
3'

zarządŻenie Prezydenta Miasta Katowice nr 315/2019 z dn. 28 maja 2019 r.
Materiały informacyjne dystrYbuowane wśród mieszkańców
stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

wYdzieł Komunikacji społecŻnej UrŻędu Miasta Katowice
Rvnek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-6s4

konsultaaie@katowice.eu,

