
UCHWAŁA NR 33/V/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 10 marca 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 - samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw miejscowości.  

2. Wykaz miejscowości, w których zostaną przeprowadzone konsultacje stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/V/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 10 marca 2011 r. 

Wykaz miejscowości, w których zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne  

  

  
  
  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/V/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 10 marca 2011 r. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw miejscowości.  

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną  wśród mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze (objętych 
zbiorem spisu wyborców) zamieszkałych w miejscowościach objętych przeprowadzeniem konsultacji.  

§ 2. 1. Mieszkańcy wypowiedzą  się  poprzez złożenie podpisu na drukach przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy 
w Drobinie.  

2. Druki powinny zawierać:  

1) pieczęć Urzędu,  

2) napis: „Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy wsi ….”,  

3) rubryki: L.p., nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr PESEL, „jestem za”, „jestem przeciw", „wstrzymuję się",  

4) podpis.  

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzi komisja w składzie:  

1) Przewodniczący Komisji - radny Rady Miejskiej w Drobinie z danego terenu,  

2) Sekretarz – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie,  

3) Członek komisji - sołtys wsi objętej konsultacjami.  

2. Zadania komisji:  

1) zawiadomienie o dacie zebrania na siedem dni przed datą jego przeprowadzenia,  

2) zebranie podpisów mieszkańców,  

3) sporządzenie sprawozdania zawierającego: ogólną liczbę mieszkańców, liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania, liczbę 
głosów „za", „przeciw", „wstrzymuję się”.  

§ 4. 1. Konsultacje uznaje się  za ważne jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 30% mieszkańców wsi objętych konsultacjami, 
uprawnionych do głosowania.  

2. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów.  

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji komisja złoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Drobinie na najbliższej sesji.  

  

  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drobinie  

 
 

Adam Zbigniew Kłosiński 

Stały 
identyfikator 
miejscowości 

Obecna nazwa
miejscowości Wniosek gminy 

Proponowana 
p o  z m i a n i e
nazwa 

Uzasadnienie 

0563364 
Łęg 
Kasztelańs k i  -
wieś 

Zlikwidować  nazwę  w s i  „Łęg
Kasztelański”włączając  tą  wieś
do wsi „Łęg Kościelny". 

Łęg Kościelny 

Mieszkańc y  w s i  Łęg Kasztelański  używają  nazwy Łęg Kościelny.
Nazwa Łęg Kasztelański nie występuje w aktach urzędowych. Obręb 
geodezyjny dla tych nieruchomości jest wspólny pod nazwą Łęg
Kościelny. Numeracja nieruchomości jest jednolita dla całej wsi Łęg
Kościelny 

0563631 Stare Sokolniki 
Zmienić  nazwę  w s i  „Stare
Sokolniki" na wieś „Sokolniki" 

Sokolniki 

Mieszkańcy wsi Stare Sokolniki używają nazwy Sokolniki. Nazwa wsi
Stare Sokolniki znikła  w mowie potocznej mieszkańców, a także nie
występ u j e  w ak t ach  u rzędowych-d o w o d y  t ożsamośc i .  O b ręb 
geodezyjny dla wsi Stare Sokolniki nie istnieje, istnieje mapa
ewidency jna  d la  ob rębu  Soko ln ik i .  Numerac j a  po rządkowa
nieruchomości jest jednolita dla całej wsi Sokolniki. 
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