
UCHWAŁA NR XXXIV/137/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości Beszyce 
Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne  i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości 

Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i nadanie nazwy BESZYCE

Na podstawie art. 5a ust.2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U  z 2016 r. poz.446 
z późn.zm.) art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjologicznych ( Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy                                
Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi 
Beszyce Górne konsultacje społeczne w sprawie  zniesienia nazwy miejscowości Beszyce Górne, wieś 
i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne  i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Beszyce 
Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i nadanie nazwy BESZYCE.

§ 2. Pytanie przedstawione mieszkańcom do konsultacji brzmi:  „Czy jesteś za zniesieniem nazwy  
miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne  i ustalenie nazwy 
z połączenia dwóch miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i nadanie 
nazwy BESZYCE”.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 01 marca 2017 r. do 17 marca 
2017 r. w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9.00 do 15.00.

2. Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie osobistego składania podpisów na liście 
konsultacyjnej przez mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy.

3. Mieszkańcy wyrażą swoją opinię przez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce listy - „ jestem za ”, „ 
jestem przeciw ”,”wstrzymuje się od głosu”.

4. Na liście do konsultacji oprócz treści pytania, wyrażonej opinii, znajdują się dane osób głosujących, tj. 
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

5. Osoba wyrażająca opinię przed złożeniem podpisu powinna okazać dowód osobisty.

6. Złożenie podpisu powinno nastąpić przed komisją w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 4. Komisja do przeprowadzenia konsultacji zostanie powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Koprzywnica.

§ 5. Komisja z przeprowadzonych konsultacji sporządza protokół i przedstawia go Radzie Miejskiej 
podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej po zakończeniu konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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                                                                                              Załącznik Nr.1 
                                                                                              do uchwały NR XXXIV/137/2017 
                                                                                              Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
                                                                                              z dnia 16 lutego 2017r 
 
 
LISTA MIESZKAŃCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH DOTYCZĄCYCH  
zniesienia nazwy miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne   
i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi 
Beszyce Górne i nadanie nazwy BESZYCE 
                                                                             Ogólna liczba uprawnionych ............................. 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PODPIS 
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Uzasadnienie

Urzędowe nazwy miejscowości na terenie Gminy Koprzywnica określone w wykazie urzędowym nazw
miejscowości i ich części wprowadzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
13 grudnia 2012r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U z 2013 r. poz.200)
różnią się od nazw używanych w rejestrach prowadzonych przez Urząd oraz mieszkańców i tak: w wykazie
jest Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne – używa się BESZYCE

W związki z powyższym na wniosek Rady Miejskiej w Koprzywnicy złożony do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego możliwa jest zmiana nazwy
urzędowej na używaną na terenie Gminy Koprzywnica, dlatego też podjęcie uchwały na podstawie
art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjologicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) w tym zakresie jest koniczne i niezbędne.
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