
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie 
sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta 

Jaworzna  z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. 
poz. 1547) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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  

W Uchwale Nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sprostowania i ujednolicenia 
pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna  z dnia 20 grudnia 2012 r., 
wprowadza się następującą zmianę w § 2 w pkt. 42, który otrzymuje brzmienie " Nazwa ulicy S. F. 
Mazur otrzymuje brzmienie: Stanisławy i Franciszka Mazur (nazwa skrócona: Mazur)". 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

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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Uzasadnienie 

W Uchwale Nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sprostowania i ujednolicenia 
pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2012 r., 
wprowadzono rozszerzoną nazwę ulicy zlokalizowanej na osiedlu Podwale - Stefanii i Franciszka 
Mazur. Wcześniej S.F. Mazur. Członek rodziny, w korespondencji skierowanej do Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie zwrócił uwagę na pomyłkę w imieniu żeńskim przyjętej nazwy. Prawidłowe imię powinno 
brzmieć: Stanisława. W związku z powyższym konieczne jest sprostowanie § 2 w pkt 42 w wyżej 
wymienionej uchwale imienia w nazwie. 

Małżeństwo jaworznian Stanisława i Franciszek Mazur byli uczestnikami w ruchu oporu w latach 
okupacji hitlerowskiej. Stanisława Mazur była łączniczką Obwodowego Komitetu Robotniczego PPS 
WRN i Gwardii Ludowej PPS została aresztowana w sierpniu 1943 roku. Zginęła w obozie 
w Auschwitz. Franciszek Mazur działacz PPS przed wojną, w latach wojny przewodniczył 
Obwodowemu Komitetowi Robotniczemu PPS WRN. Po wojnie pracował na stanowiskach 
kierowniczych w administracji jaworznickiego górnictwa. Ich postaci zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Instytut Pamięci Narodowej.  

Zaproponowana uchwała jest zadaniem obligatoryjnym gminy, nie powoduje wzrostu zatrudnienia 
w administracji. Podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością wydatkowania środków z budżetu miasta 
na oznakowanie ulic tablicami z nazwami. 

Jaworzno, 8 kwietnia 2022 r. 

Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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