UCHWAŁA NR RG-XIV/148/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny i przeprowadzenia w tej sprawie
konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr RG-XXXI/228/05 Rady
Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2005 r. Nr 148, poz. 1851), uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do procedury mającej na celu zmianę nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny
z obowiązującej nazwy: „Gmina Sitkówka – Nowiny” na nową nazwę: „Gmina Nowiny”.
2. W sprawie zmiany, o której mowa w ust. 1, przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny.
3. Konsultacje o których mowa w ust. 2 zostaną przeprowadzone na podstawie uchwały Nr RGXXXI/228/05 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2005 r. Nr 148,
poz. 1851).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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UZASADNIENIE
Tryb i procedurę zmiany nazwy gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków
dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub
miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów
wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 310).
Zmianę nazwy gminy ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. O zmianę nazwy gminy,
rada gminy występuje z wnioskiem do ministra właściwego ds. administracji, za pośrednictwem
wojewody, który w tym względzie wyraża swoją opinię. Wniosek o zmianę nazwy gminy wymaga
przeprowadzenia przez radę gminy konsultacji z mieszkańcami gminy.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.
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