
Proiekt

z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWALA NR

RADY GME^Y MIERZ^CICE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Mierzfcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.), wzwiq^zku zart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitamego przez nazwy budowli, obiektow i urz^dzen
u^ecznosci publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744)

Rada Gminy Mierzfcice uchwala

§l.Zmienic dotychczasow^_ nazw? ulicy w miejscowosci Mierz^cice "Franciszka Jakobczyka" na
"Franciszka Jakobczyka"

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Mierz?cice.

§3. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia wDzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Sl^skiego.

mgr Qrzegorz Podlejski
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Uzasadnienie

do uchwaly w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Mierz^cice

Zgodnie zustaw^ zdnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitamego przez nazwy budowli, obiektow iurz^dzen u^ecznosci publicznej (Dz. U. z2016r. poz.
744), obowi^zuj^ce nazwy budowli, obiektow i urz^dzen uzytecznosci publicznej, wtym drog, ulic,
mostow i placow nie mog^ upami^tniac osob, organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj^cych lomunizm
lub inny ustroj totalitamy, ani w inny sposob takiego ustroju propagowac. Dotyczy to osob, organizacji,
wydarzen lub dat symbolizuj^cych represyjny, autorytamy i niesuwerenny system wtadzy w Polsce
w latach 1944-1958.

Ustawa zobowi^uje jednostki samorz^du terytorialnego do zmiany obowig^zuj^cych nazw, ktore
upami^tniaj^ lub propaguj^ komunizm lub inny ustroj totalitamy, wterminie 12miesi?cy od wejkia
w ̂cie ustawy. W przypadku niewykonania obowi^zku, o ktorym mowa wyzej, wojewoda wydaje
zarzqdzenie zast^pcze, w ktorym nadaje nazw?, ktora nie b?dzie upamietniac osob, organizacji, wydarzen
lub dat symbolizuj^cych komunizm lub inny ustroj totalitamy, ani w inny sposob takiego ustroju
propagowac. Tutejszy organ wyst^il zwnioskiem do Instytutu Pami?ci Narodowej Oddziat
w Katowicach o weryfikacj? nazw podlegaj^cych zmianie na podstawie wyzej wymienionej ustwy.
W ocenie Instytutu Pami?ci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wyrazonej wpismie zdnia lOlipca 2017 r. nazwa ulicy Franciszka Jakobczyka powinna zostac
zmieniona jako wypelniaj^ca norm? art. 1 przywolanej wyzej ustawy , bowiem Franciszek Jakobczyk od
1961 roku przynalezal do PZPR, a od 1986r. by! czlonkiem KW PZPR w Katowicach. Dlugoletnia
przynaleznosc do partii oraz pelnione funkcje w aparacie partyjnym powoduje, ze w ocenie Oddziahi
Instytutu Pami?ci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ulica Franciszka
Jakobczyka powinna zostac zmieniona.

Sprawa zmiany nazwy ulicy Franciszka Jakobczyka zostala przedstawiona na Zebraniu Wiejskim
Solectwa Mierz?cice. Mieszkahcy zawnioskowali o pozostawie dotychczasowej nazwy ulicy Franciszka
Jakobczyka z uzasadnieniem, ze Franciszek Jakobczyk jako wlodarz Gminy Mierz?cice w latach 1973-
1991 przyczynil si? do rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy. W latach jego urz?dowania gmin?
zwodociqgowano, zgazyfikowano, wybudowano i zmodernizowano wieie drog gminnych,
zmodernizowano oswietlenie uliczne. Rozpocz?to rowniez telefonizacj? gminy, wybudowano Gminny
Osrodek Kultury, przedszkole publiczne, remiz? strazackq w Sadowiu. Jego zaangazowanie wrozwoj
gminy zostalo dostrzezone, bowiem Gmina Mierz?cice otrzymala tytul "Gmina-Mistrz Gospodamosci"
a mieszkahcy gminy wpierwszych wyborach samorz^dowych wl990r. obdarzyli go zaufaniem
powierzaj^c mu fiinkcj? Wojta Gminy. Jego dzialalnosc na rzecz spolecznosci gminy to nie tyiko
pelnienie funkcji naczelnika ale rowniez byl czynnie zaangazowany w budow? Kosciola Parafialnego
w Nowej Wsi, za co Proboszcz Parafii i mieszkahcy uhonorowali go tablic^ pami^tkow^ przy wejsciu do
kosciola w Nowej Wsi. Dzi?ki tym przedsi?wzi?ciom przyczynil si? do rozwoju naszej gminy oraz
poprawila si? sytuacja bytowa mieszkahcow gminy. Mieszkahcy solectwa Mierz?cice na zebraniu
wiejskim w dniu 4 wrzesnia 2017 r. podj?li Uchwal? w sprawie nie wyrazenia zgody na zmian? nazwy
ulicy Franciszka Jakobczyka w Mierz?cicach.
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mgr Qrzegorz Podlejski


