Uchwała Nr ………………..
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osady Pólka
dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Pólka” na „Osówek Pólko”

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) Rada
Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się przeprowadzić z inicjatywy Wójta Gminy Osieczna konsultacje
z mieszkańcami miejscowości osady Pólka w Gminie Osieczna w celu poznania opinii
w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Pólka” na „Osówek Pólko”.
§ 2.
Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
w sprawie określonej w § 1:
1) konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od ………… do
………………,
2) w konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy Pólek:
a. posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy,
b. wpisani do stałego rejestru wyborców
3) konsultacje społeczne odbywać się będą w ten sposób, że na liście konsultacyjnej,
dostępnej w Urzędzie Gminy Osieczna, w godzinach pracy Urzędu, osoby o których
mowa z § 3 pkt 2, będą mogły udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za zmianą
nazwy miejscowości „Pólka” na „Osówek Pólko”?. Wzór listy konsultacyjnej stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4) czynności związane ze zbieraniem podpisów w ramach przeprowadzonych konsultacji
mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione przez Wójta,
5) ogłoszenie o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie
podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
miejscowości Osieczna i w Urzędzie Gminy Osieczna oraz poprzez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osieczna,
6) konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących
§ 3.
1. Wójt Gminy Osieczna przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najbliższej sesji
od dnia ich zakończenia.
2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Gminy Osieczna podejmującej
rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.
3. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobnie rozstrzygnięcia ich przez Radę Gminy
Osieczna podlegają upublicznieniu z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ………..
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2015 roku

LISTA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCOWOŚCI PÓLKA BIORĄCYCH UDZIAŁ
W KONSULTACJACH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI
OSADY Z „PÓLKA” NA „OSÓWEK PÓLKO”
"Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości „Pólka” na „Osówek Pólko”?
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2015 r., poz. 1515) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określa rada gminy.
Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych
sprawach ważnych dla gminy.
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) nakłada na Radę Gminy przed
przedstawieniem wniosku o zmianę nazwy miejscowości (zmianę, ustalenie, zniesienie
nazwy) obowiązek przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami tej
miejscowości. W tym wypadku przeprowadzenie konsultacji ma charakter obligatoryjny.
Wniosek o zmianę nazwy miejscowości kierowany do ministra właściwego do spraw
administracji za pośrednictwem wojewody, zawiera m.in. omówienie wyników konsultacji
przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, którego wniosek dotyczy oraz informację
na temat kosztów finansowych proponowanej zmiany.

