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UCHWAŁA NR XVII/83/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
w sprawach zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. 

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.8 ust.2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz.U.Nr 166, poz. 1612) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości 
przeprowadza się na zebraniu mieszkańców miejscowości. 

§ 2. 1) Zebranie mieszkańców zwołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia określając 
przedmiot, termin, miejsce i godzinę zebrania. 
2) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu w formie 

obwieszczeń na co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem. 
§ 3. W zebraniu mogą brać udział z prawem do głosu mieszkańcy danej miejscowości 

posiadający na dzień zebrania czynne prawo wyborcze w rozumieniu ustawy Ordynacja 
Woborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

§ 4. Wójt Gminy sporządza spis osób uprawnionych do udziału w zebraniu i do 
głosowania, na którym mieszkańcy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie 
podpisu. 

§ 5. 1) Konsultacje polegają na poddaniu pod głosowanie nastepujących pytań: 
1. czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu „.......... ” na 

nazwę w brzmieniu „......... ”, 
2. czy jesteś przeciw zmianie urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu „......... ” na 

nazwę w brzmieniu „.......... ”, 
3. czy nie masz zdania w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu 

„.......... ” na nazwę w brzmieniu „.......... ”. 
2) Głosowanie nad pytaniami przeprowadza się jawnie przez podniesienie ręki. 

§ 6. Z głosowania sporządza się protokół podając: 
1) liczbę uprawnionych do głosowania, 
2) przedmiot konsultacji, 
3) liczbę biorących udział w głosowaniu, 
4) treść postawionych pod głosowanie pytań, 
5) liczbę osób popierających zmianę nazwy, 
6) liczbę będących przeciw zmianie nazwy, 
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7) liczbę osób nie mających zdania w sprawie zmiany. 
§ 7. Z zebrania sporządza się protokół, w którym podaje się przebieg zebrania i wynik 

konsultacji. 
§ 8. Do konsultacji w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości przepisy 

uchwały stosuje się odpowiednio. 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Roman Stępień


