Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/l0 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11
października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od dnia
opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail radamiejska@sokolka.pl
lub do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1.
Osoba do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Joanna Korzeniewska pok. 302
tel. 85-711-09-41.

z dnia 18 września 2013 r.
Zatwierdzony przez

.

UCHWALA NR
.
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:
§ l. Nadaje sie nazwę "Rondo Solidarności" rondu, położonemu w obrębie miasta Sokółka, na skrzyżowaniu ulic
Kolejowej i Kard. Stefana Wyszyńskiego, stanowiącemu własność Gminy Sokółka.
§ 2. Szczegółowe położenie ronda określa załącznik Nr 1, stanowiący integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO·PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NIE WNOSZĘ
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Rady Miejskiej w Sokółce

W naszym mieście me ma mIejSCa o takiej naZWIe. Nadanie nazwy "Rondo
Solidarności"

nowo wybudowanemu

rondu będzie to

symbol,

który zostanie

dla

potomnych, zostanie wpisany związek, który doprowadził do demokratycznych wyborów,
przemian ustrojowych i wolności. Jest to także oddanie czci również tym, którzy oddali
swoje życie za tę wolność. Inspiracją do nadania nazwy "Rondo Solidarności" jest polskie
święto państwowe - Dzień Solidarności i Wolności, obchodzone co roku 31 sierpnia w
rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku
komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

