Zarzadzeni e N r 7 09 I 2020
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 10 czerwca 2020 ?.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczAcych projektu uchwaly w sprawie nadania imienia
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu

Na podstawie art. 5 a ust. 2 oraz art. 30 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz S 10 ust. 3 zalqcznika do uchwaly
W )(x1V274120 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaicami Gminy Zawiercie (Dz. Uz. Woj. Slqskiego z dnia 10 lutego
2020 r. poz.1345), zmienionego uchwalq NrXXV|l/298/20 Rady Miejskiejw Zawierciu z dnia 30 kwietnia

2020 t. w sprawie zmiany uchwaly Nr Xxlll274l20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 stycznia
2020 r. w sprawie zasad i trybu pzeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Zawiercie (Dz. Utz.
Woj. Slqskiego z dnia 11 maja 2020 r. poz. 3910)
-zaJzqdzams1
'1.

Przeprowadzid konsultacje projektu uchwaly w sprawie nadania imienia Miejskiej ipowiatowej
Bibliotece Publicznej w Zawierciu.
Konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwaly.
s2

ZasiQg terytorialny konsultacji obejmuje calq gmine Zawiercie.

s3
1.

Konsultacje zostanq pzeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwaly w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego, na stronie internetowej Urzedu Miejskiego oraz w aplikacji
mobilnej do konsultacji spolecznych.

Uwagi dotyczqce ww. projektu uchwaly mozna wnosiC

w formie pisemnej oraz w

elektronicznej (za pomocq aplikacji mobilnej do konsultacji spofecznych Gminy Zawiercie).
s4
1.

Termin rozpoczecia konsultacji: 12 czetwca 2020 t.

2. Termin zakonczenia konsultacji: 31 lipca 2O2O r.

s5
Mr!konanie zarzqdzenia powieza sie Naczelnikowl V\rldzialu Komunikacji Spotecznej.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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UCIIWALANR.
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCru
z dnia .................... 2020 r.

w sprarvie nadania imienia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicznej w Zawierciu
Na podstawie art.7ust. l pkt 9 oraz art. l8 ust. I ust4wy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj.
Dz, U. z 2020 r. poz. 713) oraz
ust. I i2pl<t2ustary z dniaz7 czerwca l99zr. o bibli;teka;h (tj. Dz. a.
z 2019 r. poz. 1479), na wniosek^rt.8
Prezydenta Miasta Zawiercie
- Rada Miejska w

Zrwierciu

- uchwala
s

r.

Nadac Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicmej w Zawierciu imig Bogdana Dworaka.

2. Wykonanie uchwaly powierzyd prezldentowi Miasta Zawiercie.
$3. Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem podjgcia.
$

Przewodni cz4ca Rady

Miejskiej

B€lta Chrwula

pod uzglgdem
Wojciech Eercndowicz
l-862t3468CB1 l. Proiekt

Uzasadnienie do projektu uchwaly
w sprawie nadania imienia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu

1.

Potrzeba podjqcia uchwaly:
Podjgcie uchwaly ma charakter fakultatywny.

2.

Oczekiwane skutki spoleczne:

Biblioteka w Zawierciu istnieje od ponad 70 lat, ale nigdy nie nadano jej imienia. To plac6wka
bogatej i wspanialej tradycji. Petni ona kluczowE role nie tylko dla zycia literackiego,
ale w szerszym ujgciu dla caloscr kultury i 2ycia spolecznego w miescie. Nadanie imienia
to sprawa wielkiej wagi, kt6ra wiq2e sie z potwlerdzeniem rangi plac6wki.

o

Bogdan Dworak (1933-2020) byl wyiqtkowym czlowiekiem. Honorowy obywatel zawiercia,
poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, regionalista, autor setek felieton6w, szkic6w literackich,

ksiEzek i publikacji o historii oraz ludziach regionu zaglebiowskiego. Autor przedm6w
debiutanckich tomik6w wielu poet6w. Byl pomyslodawcq i wsp6lorganizatorem
og6lnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafala wojaczka oraz Konkursu Literackiego

do

im. Haliny Snopkiewicz w Zawierciu. przez wiele lat zwiqzany
z Towarzystwem Milo5nik6w Ziemi Zawiercianskiej. Animator Zycia literackiego nie tylko
w zawierciu, ale iw calym Zaglgbiu. wsp6lpracowal z prasE regionalnq, byl redaktorem

naczelnym miesiecznika kulturalno-spolecznego ,,Nasze Korzenie". przez przeszlo pol wieku
organizowal spotkania autorskie i literackie. zalo2yl i opiekowal sig grupa literackq ,,szalej,'
promujEc mlodych poet6w. Kawaler Ktzyza orderu odrodzenia polski (2013), uhonorowany
odznakq zasluzony dla Kultury Polskiej i zlotq odznakq zas+uzony dla wojewodztwa Slqskiego.
Bogdan Dworak urodzil sig w Zawierciu w 1933 roku. Byl synem przedwojennych kupc6w
z Zawiercia. Ukonczyl Sredniq szkolg o profilu handlowym. Studiowal na Wydziale Filologii polskiej
i \Atldziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwiqzal siq ze Srodowiskiem literacrrm
warszawy. Byl czlonkiem Kola Mlodych Zwiqzku Literat6w polskich. w latach 1990-1994
byl radnym Rady Miejskiej Zawiercia, pzewodniczEcym Komisji Kultury. Z jego inicjarywy
przywr6cono historyczne nazwy ulic zawiercia. Autor m.in.
,,obliczone z metafof', ,,obzgk,,,
,,Liryczne duperelki", ,,Korzenie czy ksenofobia,', ,,Miodne Wzg6rza', (powieS6 w odcinkach),
,,Fora
ze dwora(k)", ,,Dokumenty iludzie", ,,Mieszkam za darmo w kazdym z was,,. Bogdan DworaK
byl czlowiekiem o wyietkowych zdornosciach i charyzmie, zawiercianinem z krwi i kosci.
Artysta wypzedzal swoje czasy. Kochat swoje miasto, a zawiercianie odwzajemniali sie mitosciE
do niego. warto6ci, kt6re reprezentowal swoim zyciem i dzialalnosciE sq ponadczasowe.
Trzeba dolo2y6 wszelkich starah, by jego dziedzictwo zostalo unonorowane.
Nadanie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu imienia Bogdana Dworaka
pozwoli uczcid pamigc tego wybitnego zawiercianina i jednoczesnie bgdzie holdem dla jego
tw6rczoSci.

3.

Skutki finansowe podjqcia uchwaly: brak

4.

2r6dNa

pokrycia finansowego podjqtej uchwaly: nie dotyczy

Prez.xd$;ffiAiasta
Lukqsz Konarski

