
UCHWAŁA NR XX/139/2016
RADY GMINY OBROWO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie 
zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Obrowo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Mając na uwadze wolę społeczności lokalnej, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z 
mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w celu poznania opinii w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości z „Łęk-
Osiek” na „Łęg-Osiek”.

§ 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 01.12.2016 r. do 14.12.2016 r.

2) W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy wsi Łęk-Osiek.

3) Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie osobistego składania podpisów przez mieszkańców na liście 
konsultacyjnej, która znajdować się będzie w posiadaniu upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Obrowo.

4) Podpisy można będzie składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy.

5) Na liście konsultacyjnej należy udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy 
miejscowości „Łęk-Osiek” na „Łęg-Osiek”? Wzór listy konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

6) Czynności związane ze zbieraniem podpisów w ramach przeprowadzanych konsultacji mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Obrowo.

7) Ogłoszenie o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Łęk-Osiek i w Urzędzie Gminy 
Obrowo oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo.

8) Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 3. 1. Wójt Gminy Obrowo przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji społecznych na najbliższej sesji 
Rady od dnia ich zakończenia.

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Gminy Obrowo podejmującej rozstrzygnięcie w 
sprawie objętej konsultacjami.

3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń w miejscowości Łęk-Osiek i w Urzędzie Gminy Obrowo oraz poprzez zamieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/139/2016

Rady Gminy Obrowo

z dnia 27 października 2016 r.

Lista konsultacyjna mieszkańców wsi Łęk-Osiek biorących udział w konsultacjach społecznych dotyczących 
zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Łęk-Osiek” na Łęg-Osiek”

Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości 
„Łęk-Osiek” na „Łęg-Osiek”?L.p. Imię i 

nazwisko
Adres 

zamieszkania Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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UZASADNIENIE

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części 2015 (obwieszczenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, Dz. U.
2015 poz. 1636) figuruje wieś Łęk-Osiek położona w gminie Obrowo, powiecie toruńskim, województwie
kujawsko-pomorskim. Jednakże mieszkańcy wsi od zawsze nazywali ją Łęg-Osiek, która to nazwa
funkcjonuje powszechnie również obecnie, w tym także w dokumentach urzędowych. Ze względu
powyższe zaistniała konieczność uporządkowania kwestii nazewnictwa ww. miejscowości.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) urzędowa nazwa
miejscowości jest zmieniana na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona dana miejscowość.
Rada gminy przedstawia wniosek dotyczący zmiany nazwy miejscowości ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy
miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje
z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Z kolei art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym stanowi, iż zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa
uchwała rady gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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