ZARZĄDZENIE NR 91.2021
WÓJTA GMINY STARE JUCHY
z dnia 09.11.2021
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grabnik Osada w
przedmiocie nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada”.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. u. z 2019r. poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) w związku
z § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy
– Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§1.

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Grabnik (rodzaj
osada) na temat nadania nazwy miejscowości ,,Grabnik Osada”.

2. W konsultacjach o których mowa w ust. 1, mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w miejscowości
Grabnik (typ osada).
§ 2.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Grabnik

(rodzaj osada) na temat nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada”. W wykazie nazw
miejscowości stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich
części (DZ.U. z 2019 r. poz. 2360) dla obszaru miejscowości Grabnik (rodzaj osada)
figuruje nazwa Grabnik, rodzaj osada, natomiast w dokumentach gminnych, podobnie
jak w codziennym użyciu mieszkańcy wsi oraz okolicznych miejscowości używają nazwy
Grabnik Osada.
2. Nadanie nazwy miejscowości jest niezbędnym krokiem do uporządkowania nazw
miejscowości na terenie Gminy Stare Juchy oraz centralnych rejestrów państwowych.
§ 3.
1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 17 listopada 2021 r. w godzinach od
16.00 do 17.00 w miejscowości Grabnik rodzaj osada przy budynku hydroforni.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zebrania z mieszkańcami. Formularz
konsultacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, zamieszczony zostanie na stronie
internetowej Gminy Stare Juchy, w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Grabnik Osada.
§4
1. O wynikach konsultacji wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Stare Juchy oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie do 10 dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów gminy.
§5
1. Realizację zarządzenia powierza się podinspektor ds. ochrony środowiska Agnieszce
Łajewskiej.

§6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska -Kawałko

