
 

UCHWAŁA NR…………………… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …….. roku 

w  sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ciepłe 

Pierwsze 

   

  

 Na podstawie art.5a ust.1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 

roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 166 

poz.1612  z 2005r. nr 17 poz.141 z późn.zm./  uchwala się co następuje:  

§ 1 

   Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Ciepłe Pierwsze w 

sprawie zmiany nazwy miejscowości „Ciepłe Pierwsze” na „Ciepłe A” w Wykazie urzędowych 

nazw miejscowości  i ich części, wprowadzonym rozporządzeniem  Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich 

części, które ukazało się w Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2013 roku (poz. 200) 

§ 2 

1. Konsultacje z mieszkańcami o których mowa § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do 3 

miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1określa załącznik nr 1 do 

uchwały. 

 § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/200/1


 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr………. 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia ……………………. 

 

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy miejscowości z „Ciepłe 

Pierwsze” na „Ciepłe A” w Wykazie urzędowych nazw miejscowości  i ich części, wprowadzonym 

rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 

urzędowych nazw miejscowości i ich części, które ukazało się w Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2013 

roku (poz. 200) 

§ 1 

Konsultacje polegać będą na udzieleniu przez mieszkańców Ciepłe Pierwsze odpowiedzi na zadane 

pytanie: „Czy jesteś za zmianą w Wykazie urzędowych nazw miejscowości  i ich części nazwy 

miejscowości Ciepłe Pierwsze na Ciepłe A?” 

§ 2 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się 

„jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuje się”, 

 

§ 3 

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości  Ciepłe Pierwsze, którzy do dnia 

konsultacji ukończyli 18 lat, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Żabia Wola i 

wpisani są do stałego rejestru wyborców. 

 

§ 4 

Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanej przez zastępcę Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego w Żabiej Woli listy uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

 

§ 5 

Osoby pominięte na liście uprawnionych do udziału w konsultacjach mogą wziąć  udział w 

konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zamieszkanie na terenie miejscowości Ciepłe Pierwsze. 

§ 6 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/200/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/200/1


1.Konsultacje przeprowadzi i sporządzi dokument zawierający wyniki konsultacji 3 – osobowa 

komisja do spraw konsultacji, którą spośród pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola powoła Wójt 

Gminy Żabia Wola 

2.Dokumen ustalający wynik konsultacji powinien zawierać: 

a/ przedmiot konsultacji, 

b/ termin konsultacji, 

c/ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji, 

d/ liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, 

e/ liczbę osób opowiadających się „za”, przeciw” lub „wstrzymujących się”, 

3.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie określonym odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy 

Żabia Wola. 

 

§ 7 

1.Komisja do spaw konsultacji przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki z konsultacji Wójtowi 

Gminy Żabia Wola. 

2.Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji zostanie udostępnione w BIP na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmin Żabia Wola. 

3.Wynik konsultacji stanowić będzie podstawę do podstawę do podjęcia uchwały Rady Gminy Żabia 

Wola w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę nazwy 

miejscowości z „Ciepłe Pierwsze” na „Ciepłe A”. 

 

 

 

 

 


