
UCHWAŁA NR XXIX/153/09 RADY GMINY BIELSK PODLASKI  

z dnia 25 maja 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Hryniewicze Duże  

i Orzechowicze dotyczących zmiany nazwy wsi 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592; zm. 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, 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), w związku z art. 8  

ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Bielsk 

Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Hryniewicze 

Duże i Orzechowicze na okoliczność zmiany nazwy tych wsi na nazwy proponowane przez 

Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, tj. Hryniewicze Wielkie  

i Orechowicze. 

§ 2. Konsultacje powinny być przeprowadzone w terminie od dnia wejścia w życie uchwały 

do dnia 5 lipca 2009 roku. 

§ 3. 1. Mieszkańcy wsi Hryniewicze Duże i Orzechowicze mogą wyrazić swoje stanowisko  

w przedmiocie zmiany nazwy wsi poprzez zgłaszanie do Wójta Gminy Bielsk Podlaski pisemnych 

wniosków, zastrzeżeń i opinii, w terminie określonym w § 2 uchwały. 

2. Wójt Gminy Bielsk Podlaski zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie 

określonym w § 2 uchwały, konsultacji z mieszkańcami wsi Hryniewicze Duże i Orzechowicze 

poprzez zwołanie zebrania wiejskiego. O terminie zebrania Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców 

wsi w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 

3. Uczestnicy zebrania wiejskiego mogą wyrazić swoje stanowisko w formie uchwały, 

podjętej większością głosów 50 % + 1 głos, w głosowaniu jawnym. Zebranie jest ważne bez 

względu na ilość osób uprawnionych do głosowania, biorących w nim udział. 

4. Dopuszcza się głosowanie tajne, jeżeli uczestnicy zebrania podejmą w tej sprawie 

decyzję większością głosów 50 % + 1 głos. 

5. Uchwała zebrania wiejskiego podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Bielsk Podlaski jak również ogłoszeniu wśród mieszkańców wsi Hryniewicze Duże  

i Orzechowicze w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy niezwłocznie przedstawi Radzie Gminy Bielsk Podlaski 

w celu podjęcia uchwały w terminie do dnia 18 lipca 2009 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Walenty Gałuszewski 


