UCHWAŁA NR 11.87.2016
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krągłe, gmina Dubicze Cerkiewne,
dotyczących zmiany nazwy miejscowości
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612,.) i art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446,) i pkt 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne Nr 13.76.2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Dubicze Cerkiewne, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości
Krągłe w sprawie zmiany nazwy miejscowości z „Krągłe ” na „Krugłe”
2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości
odpowiedzi na pytanie o treści:

Krągłe

1) Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości z ” Krągłe” na „Krugłe”
§ 2. Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 28 sierpnia
2016 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Krągłe.
§ 3. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej

uchwały:

1) Mieszkańcy miejscowości
Krągłe, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach
niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez :
a) publikację na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne ogłoszenia w sprawie zmiany
miejscowości Krągłe w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ,

nazwy

b) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Krągłe
c) bezpośrednie dostarczenie przez komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji uprawnionym
do
głosowania mieszkańców miejscowości Krągłe ankiet konsultacyjnych i przeprowadzenie
konsultacji w
dniu 28 sierpnia 2016r.
§ 4. Udzielenie odpowiedzi na pytania określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na postawieniu w ankiecie
stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały znaku X w rubryce „TAK” lub „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD
GŁOSU”.
§ 5. Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki
konsultacji określi Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne w formie zarządzenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jerzy Karpiuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11.87.2016
Rady Gminy w Dubicze Cerkiewne
z dnia17 czerwca 2016r.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne Uchwałą Nr 11.87.2016 z dnia 17 czerwca 2016r zobowiązała Wójta
Gminy Dubicze Cerkiewne do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w
miejscowości Krągłe, gmina Dubicze Cerkiewne, dotyczących zmiany nazwy miejscowości Zgodnie
z postanowieniami uchwały ,Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje ,że w dniu 28 sierpnia 2016r.
godz. 14.00 odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi w m. Krągłe, w sprawie zmiany
nazwy miejscowości.
Konsultację polegać będą na udzieleniu odpowiedzi przez osoby , które w dniu 28 sierpnia 2016r.
ukończyły 18 poprzez postawienie
znaku X w rubryce „TAK” lub „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ
SIĘ OD GŁOSU” na dwa postawione w ankiecie pytania jak niżej:
1)Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości z ” Krągłe” na „Krugłe
Wypełnione ankiety odbierze bezpośrednio od zainteresowanych w tym samym dniu komisja
konsultacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.
Szczegółowych informacji dot. konsultacji udziela – Mikołaj Ławrynowicz- Sekretarz Gminy
Dubicze Cerkiewne tel. 85 682 79 93
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013,
poz. 200) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. W wykazie tym dla terenu
gminy Dubicze Cerkiewne istnieje nazwa Krągłe. Aby więc doprowadzić do zgodności z nazwą
powszechnie używaną , niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości „Krągłe” na nazwę
„Krugłe ” . Zmiana nazwy miejscowości wynikła z inicjatywy popartej wnioskiem mieszkańców m.
Krągłe.
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11.87.2016
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 17 czerwca 2016r.
ANKIETA
…………………………………………….

imię i nazwisko
………………………………………….
………………………………………….
adres zamieszkania
ANKIETA
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie
miejscowości Krągłe, gmina Dubicze Cerkiewne, dotyczących zmiany nazwy
miejscowości.
Pytanie:
1)
Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości „Krągłe" na „Krugłe"?
TAK
NIE
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

……………………………………
(Czytelny podpis)
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