
UCHWAŁA Nr XXVIII/295/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami                                  

sołectwa Krzywa Wieś  

 

 

 Na podstawie art. 4b  ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)  Rada Gminy 

Złotów uchwala, co następuje: 
 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultację społeczną z mieszkańcami sołectwa 

Krzywa Wieś, w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Grudna” i rodzaju 

„wieś”.  

2. Obszar proponowanej zmiany określa mapa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2.1. Konsultacja nastąpi w formie ankiety przez postawienie zapytania o treści: „ Czy 

jesteś za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości „Grudna” i rodzaju „wieś”, obejmującej 

obszar przedstawiony na dołączonej mapie?” 

2. Konsultacja, o której mowa w § 2 ust. 1, przeprowadzona zostanie na zebraniu 

wiejskim mieszkańców sołectwa w miejscowości Krzywa Wieś oraz poprzez wysłanie ankiet 

do mieszkańców miejscowości Krzywa Wieś i Grodno, a następnie zebranie ich. 

 

§ 3. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4.1. Po zakończeniu konsultacji wyniki ogłoszone zostaną poprzez umieszczenie 

informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Złotowie i sołectwa oraz na stronie 

internetowej urzędu. 

2. Organy gminy nie są związane wynikami konsultacji. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXVIII/295/13  

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa Krzywa Wieś 

 

ANKIETA 

w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Grudna”  

 

 

Czy jesteś za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości „Grudna” i rodzaju „wieś”, obejmującej 

obszar przedstawiony na dołączonej mapie? 

 

                Jestem za 

 

                 Jestem przeciw 

 

                 Wstrzymuję się                

 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVIII/295/13 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami                               

sołectwa Krzywa Wieś 

 

 

 W związku z przywróceniem urzędowej nazwy miejscowości „Grudna” i rodzaju 

„wieś”, o której ostatnie wzmianki czytamy w „Spisie miejscowości Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej” z 1967 r., należy przeprowadzić procedurę ustalenia urzędowej nazwy dla tej 

miejscowości. 

W myśl 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, z późn. zm.) rada gminy 

przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego 

nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest zobowiązana 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 (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Dlatego też podjęcie w/w uchwały uznaje się za zasadne. 

 


