
UCHWAŁA NR XLI/402/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie 
Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy z przysiółek „Kanimierów” na „Bażany ulica Polna”

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić z inicjatywy mieszkańców przysiółka wsi Bażany o nazwie 
"Kanimierów" konsultacje z mieszkańcami tego przysiółka położonego na terenie wsi Bażany w Gminie 
Kluczbork w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej nazwy z przysiółek  „Kanimierów” na 
„Bażany ulica Polna”.

§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
w sprawie określonej w § 1:

1) konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 13 listopada 2017 r. do 27 listopada 
2017 r.;

2) w konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy przysiółka Kanimierów:

a) posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy,

b) wpisani do stałego rejestru wyborców,

3) konsultacje społeczne odbywać się będą w ten sposób, że na liście konsultacyjnej, dostępnej w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku, w godzinach pracy Urzędu, osoby o których mowa z § 2 pkt 2, stawiając się 
osobiście będą mogły udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za zmianą nazwy z przysiółek 
„Kanimierów” na „Bażany ulica Polna”. Wzór listy konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały;

4) czynności związane ze zbieraniem podpisów w ramach przeprowadzonych konsultacji mogą wykonywać 
jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kluczborka;

5) ogłoszenie o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bażany, przysiółek Kanimierów, 
w Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Kluczbork;

6) konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawi Radzie Miejskiej wyniki konsultacji na najbliższej sesji 
od dnia ich zakończenia.

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Miejskiej w Kluczborku podejmującej 
rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

3. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobnie rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską w Kluczborku 
podlegają upublicznieniu z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/402/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 października 2017 r.

LISTA MIESZKAŃCÓW Z PRZYSIÓŁKA KANIMIERÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W KONSULTACJACH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZWY Z PRZYSIÓŁEK 
 „KANIMIERÓW” NA „BAŻANY ULICA POLNA”

Ogólna liczba osób uprawnionych: ………………..

Lp. Imię i nazwisko Adres
zamieszkania

PESEL PODPIS

Jestem za Jestem 
przeciw

Wstrzymuje 
się
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa
Rada Miejska w Kluczborku.
Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach
ważnych dla gminy.
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) nakłada na Radę Miejską w
Kluczborku przed przedstawieniem wniosku o zmianę nazwy miejscowości (zmianę, ustalenie,
zniesienie nazwy) obowiązek przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami tej
miejscowości. W tym wypadku przeprowadzenie konsultacji ma charakter obligatoryjny.
Wniosek o zmianę nazwy miejscowości kierowany do ministra właściwego do spraw administracji
za pośrednictwem wojewody, zawiera m.in. omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z
mieszkańcami miejscowości, którego wniosek dotyczy oraz informację na temat kosztów
finansowych proponowanej zmiany.
Uchwałą Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 roku, Rada
Miejska w Kluczborku, postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami
przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczących urzędowej zmiany nazwy przysiółka z
„Kanimierów” na „Zbyszów”
W przedmiotowych konsultacjach społecznych z mieszkańcami tego przysiółka urzędowej zmiany
nazwy przysiółka z „Kanimierów” na „Zbyszów” wzięło udział 3 osoby spośród 27 uprawnionych,
co stanowiło 11,11% uprawnionych do wzięcia w nich udziału mieszkańców przysiółka
Kanimierów.
Za zmianą urzędowej nazwy tego przysiółka z „Kanimierów” na „Zbyszów”, odpowiadając na
pytanie ankiety pozytywnie (jestem za) opowiedzieli się wszyscy biorący udział w konsultacjach.
Zgodnie z § 2 pkt 6) Uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca
2017 roku, konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Jednak w trakcie trwania tych konsultacji społecznych w dniu 17 maja 2017 r. do Burmistrza
Miasta Kluczborka wpłynęło pismo mieszkańców przysiółka Kanimierów podpisane przez 21 osób
z czego 18 osób uprawnionych do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach z wnioskiem o
likwidację przysiółka Kanimierów i włączenie go do Bażan i nazwanie go ulica Polna.
Przedmiotowy wniosek mieszkańców przysiółka Kanimierów został poparty przez sołtysa wsi
Bażany.
W związku z powyższym szanując wolę większości mieszkańców przysiółka Kanimierów, Rada
Miejska w Kluczborku na sesji w dniu 27 czerwca 2017 r. po wysłuchaniu informacji Burmistrza
Miasta Kluczborka na temat wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczących urzędowej zmiany nazwy przysiółka z
„Kanimierów” na „Zbyszów”, podjęła rozstrzygnięcie, iż przedmiotowe konsultacje społeczne
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Jednocześnie mieszkańcy przysiółka Kanimierów podpisani pod wnioskiem złożonym w dniu 17
maja 2017 r. zwrócili się z prośbą o podjęcie z nimi ponownych konsultacji i omówienie wszelkich
aspektów prawnych podczas zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Bażany, aby cała społeczność
lokalna mogła podjąć decyzję co do zmiany nazwy przedmiotowego przysiółka lub jego likwidacji,
na co Burmistrz Miasta Kluczborka wyraził zgodę.
W dniu 8 września 2017 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bażany, na którym podjęto
Uchwałę Nr 2/2017 w sprawię zmiany nazwy przysiółka wsi Bażany o nazwie „Kanimierów” na
„Bażany ulica Polna”. W wyniku jawnego głosowania 49 głosów było za przyjęciem takiej
uchwały, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciwnych, 5 osób podczas przedmiotowego
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głosowania nie było obecnych na Sali na której odbywało się Zebranie Wiejskie i nie brało w nim
udziału.
W związku z powyższym znając opinię mieszkańców całej miejscowości Bażany wyrażoną
podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bażany, Burmistrz Miasta Kluczborka podjął decyzję o
zawnioskowaniu do Rady Miejskiej w Kluczborku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z
mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczących urzędowej zmiany nazwy
z przysiółek „Kanimierów” na „Bażany ulica Polna”.
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