
 

 

UCHWAŁA NR XV/108/2020 

RADY GMINY BRODNICA 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej zmiany urzędowej nazwy 

miejscowości w Gminie Brodnica 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 i 1378) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), Rada Gminy Brodnica uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.  W celu uporządkowania urzędowych nazw miejscowości w Gminie Brodnica przeprowadzona 

zostanie konsultacja z mieszkańcami miejscowości „Sulejewo” (rodzaj miejscowości: osada). 

2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii w zakresie zmiany obowiązującej w wykazie urzędowych 

nazw miejscowości nazwy „Sulejewo” (rodzaj miejscowości: osada) na „Sulejewo Folwark” (rodzaj 

miejscowości: osada). 

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców 

przez Sołtysa Sołectwa Sulejewo – Sulejewo Folwark na liście zawierającej pytanie w brzmieniu:  

„Czy Pan/Pani jest za zmianą obowiązującej nazwy Sulejewo (rodzaj miejscowości: osada) na Sulejewo 

Folwark (rodzaj miejscowości: osada)?”, nazwisko i imię, adres oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią 

twierdzącą o brzmieniu „tak”, przeczącą o brzmieniu „nie” na wyżej wymienione pytania, pieczęć Wójta 

Gminy Brodnica. 

2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe 

zamieszkanie na terenie miejscowości „Sulejewo” (rodzaj miejscowości: osada) i w dniu odpowiadającym 

dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 26 października 2020 r. do 30 października 2020 r. 

§ 4. Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Komisja Konsultacyjna, w skład której 

wchodzą: Wójt Gminy Brodnica, Sołtys Sołectwa Sulejewo – Sulejewo Folwark, Sekretarz Gminy. 

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy w Brodnicy, w Sołectwie Sulejewo – Sulejewo Folwark w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brodnica. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brodnica 

(-) Andrzej Wojciechowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 września 2020 r.

Poz. 7214
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