
UCHWAŁA NR XXVIII/174/09 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  

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

Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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; z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Suchowoli 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Grymiaczki w sprawie 

zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Grymiaczki” na „Hrymiaczki”. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone w terminie do dnia  

10 lipca 2009 roku.  

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi 

załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. W przypadku opowiedzenia się większości mieszkańców biorących udział w 

konsultacjach, za zmianą nazwy wsi „Grymiaczki” na „Hrymiaczki”, Rada Miejska pozytywnie 

zaopiniuje dokonanie zmiany nazwy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli. 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kaczorowski 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/174/09 

Rady Miejskiej w Suchowoli 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI W SPRAWIE ZMIANY 

NAZWY URZĘDOWEJ MIEJSCOWOŚCI GRYMIACZKI NA HRYMIACZKI 

§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców 

poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za 

zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Grymiaczki” na „Hrymiaczki”. 

§ 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej 

wypowiedzenie się „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”. 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacji są mieszkańcy wsi Grymiaczki, którzy do dnia 

konsultacji ukończyli 18 lat (posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wpisani do 

stałego rejestru wyborców). 

§ 4. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności 

list uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

§ 5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię poprzez postawienie 

znaku „x” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw”, 

„wstrzymuję się” w obecności członków Komisji. 

§ 6. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe 

zameldowanie na danym obszarze. 

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza Suchowoli do ustalenia w drodze zarządzenia terminu  

i miejsca konsultacji oraz powołania komisji konsultacyjnej, w skład której wchodzą: 

1) sołtys wsi Grymiaczki; 

2) dwóch pracowników Urzędu Miejskiego. 

2. Do zadań komisji konsultacyjnej należy: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie konsultacji; 

2) ustalenie jej wyniku; 

3) sporządzenie protokołu. 

§ 8. Burmistrz zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji co najmniej 7 dni 

przed planowym terminie konsultacji podając ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim oraz w sołectwie. 

 



§ 9. Wynik przeprowadzonych konsultacji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej przez 

Burmistrza w formie protokołu zawierającego w szczególności: 

1) ogólną liczbę mieszkańców w miejscowości Grymiaczki; 

2) liczbę uprawnionych do głosowania; 

3) liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach; 

4) wyniki głosowania. 

§ 10. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Burmistrz. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kaczorowski 

 
 
 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVIII/174/09 

Rady Miejskiej w Suchowoli 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

WZÓR KARTY KONSULTACYJNEJ 

dla mieszkańców wsi Grymiaczki 

Pieczęć Rady Miejskiej 

 

 

Pytanie: 

„Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Grymiaczki” na „Hrymiaczki”? 

 

- jestem „za”                     □ 

- jestem „przeciw”            □ 

- „wstrzymuję się”            □  

 

POUCZENIE  

Proszę wstawić znak „x” w kratce z prawej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi. 

 

 

UWAGA 

Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej  

z kratek spowoduje nieważność głosu. 

 

 


