Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kamila Wachlowskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002 z dnia 22.09.2010 r.),
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Nadać nazwę ulica Kamila Wachlowskiego drodze wewnętrznej, będącej własnością Gminy Miasta
Jaworzna.
§2
Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny nr 1.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
ulica Kamila Wachlowskiego
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Uzasadnienie
Od ronda przy Geosferze w kierunku ul. Szczakowskiej w Jaworznie jest wytyczona droga – część
„Obwodnicy Północnej”, która zapewni dojazd do nowych budynków wielorodzinnych, budowanych
przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nadanie nazwy tej drodze umożliwi
prawidłową numerację porządkową budynków. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna zwróciło się
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Jaworzna o uhonorowanie postaci Kamila Wachlowskiego,
poprzez nazwanie jego imieniem właśnie tej ulicy, na co Prezydent wyraził zgodę. Droga położona jest
na działkach będących własnością Gminy Miasta Jaworzna.
Kamil Wachlowski (1878-1942) – inżynier, w latach 1936 – 1939 pełnił funkcję dyrektora
generalnego spółki akcyjnej Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla Kamiennego. Do 1936 r. był
dyrektorem technicznym JKWK S.A. Po wyborach w 1924 r. wszedł do Zarządu Miejskiego Jaworzna.
Od 1927 r. był prezesem Koła Przyjaciół Harcerstwa. Był również fundatorem neobarokowego ołtarza
głównego w kościele w Ciężkowicach, wykonanego z białego i czarnego alabastru, z wizerunkiem
NMP Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Zaproponowana uchwała jest zadaniem obligatoryjnym gminy, nie powoduje wzrostu zatrudnienia
w administracji.
Podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością
na oznakowanie ulicy tablicami z nazwą.

wydatkowania

środków

z budżetu

miasta

Jaworzno, 13 listopad 2017 r.
Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii UM
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