UCHWAŁA NR IX/53/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowej nazwy wsi Wójtówka
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze
zm.) w związku z art 8 ust. 2 i art 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1612 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LVIII/326/02 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Lądek-Zdrój (Dz.Urz.woj.Doln. z 2002 r., Nr 241, poz. 3346), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsulatacji z mieszkańcami sołectwa Wójtówka.
2. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości "Wójtówka"
na "Wojtówka".
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone podczas Zebrania Wiejskiego, poprzez podjęcie uchwały Zebrania
Wiejskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego Statutu Sołectwa.
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa powołuje się komisję, w składzie
trzyosobowym, złożoną z osób uczestniczących w zebraniu wiejskim, zgłoszonych przez uczestników zebrania.
2. Zadaniem komisji jest sprawne przeprowadzenie jawnego głosowania w sprawie zmiany urzędowej nazwy
miejscowości Wójtówka, polegającego na zadaniu pytania o treści: "Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy
sołectwa Wójtówka na Wojtówka?". Pytanie zadaje się osobom uczestniczącym w zebraniu wiejskim,
uprawnionym do głosowania, następnie komisja liczy gosów "za", "przeciw" i "wstrzymujace się", zgodnie z listą
stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nasępnie komisja wypełnia oraz podpisuje protokół z głosowania
i przekazuje wyników konsultacji osobom uczestniczącym w Zebraniu Wiejskim oraz Radzie Miejskiej LądkaZdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych wsi
Wójtówka.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk
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LISTA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WÓJTÓWKA uczestniczących w konsultacjach w sprawie zmiany
nazwy sołectwa z "Wójtówka" na "Wojtówka"
Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy sołectwa Wójtówka na Wojtówka? Prawidłową odpowiedź nalezy
zaznaczyć znakiem "X"
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Imię i nazwisko
-

Jestem "za"
-
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Jestem "przeciw"
-

"Wstrzymuję się"
-
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Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonej analizy urzędowego nazewnictwa miescowości w Gminie Lądek-Zdrój
stwierdzono rozbieżność w przypadku nazw miejscowości Wójtówka. W wykazie urzędowych nazw sołectwo ma
inne brzmienie niż nazwa powszechnie stosowana przez częśc mieszkańców. Znacząca częśc mieszkańców
Sołectwa uzywa zwyczajowej nazwy Wojtówka, a nie Wójtówka, jak jest wpisane w urzędowym wykazie .
Zasadnym jest ostateczne wyjasnienie rozbieżności. W 2012 roku została wszczęta procedura, mającą na celu
ujednolicenie 2 nazw miejscowości Gminy Lądek-Zdrój, których nazwy urzędowe brzmiały: Stojków
i Wójtówka.W związku z powyższym, Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła w dniu 30 sierpnia 2012 r. Uchwałę
Nr XXVI/162/12 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowych nazw wsi Wójtówka oraz
Stojków. Po wejściu w życie w/w Uchwały mieszkańcy wsi Stojków podjęli Uchwałę w sprawie zmiany
urzędowej nazwy sołectwa. Natomiast mieszkańcy wsi Wojtówka nie poddali pod głosowanie projektu Uchwały
Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany nazwy swojej miejscowości.Z uwagi na powyższy fakt, do czasu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami tego sołectwa, odstąpiono od wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę nazwy sołectwa Wójtówka. W dniu 21 sierpnia 2013 r. odbyło się
w Wójtówce kolejne Zebranie Wiejskie, podczas którego zostały przeprowadzone konsultacje mieszkańcami
w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Wójtówka” na „Wojtówka”. W wyniku konsultacji została podjęta
Uchwała Nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego w Wójtówce z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie konsultacji
mieszkańców sołectwa „Wójtówka” na „Wojtówka”. Mieszkańcy sołectwa opowiedzieli się przeciw zmianie
urzędowej nazwy wsi. Mając na uwadze ówczesną sytuację i wolę mieszkańców, Burmistrz Lądka-Zdroju
wystąpił do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju o nie wnioskowanie do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę
urzędowej nazwy wsi Wójtówka na Wojtówka i wstrzymanie procedury na tym etapie, do czasu ewentualnego
ponownego zainteresowania mieszkańców wsi przeprowadzeniem konsultacji. Rada Miejska przychyliła się do
wniosku Burmistrza i nie wystąpiła o zmianę nazwy wsi, uwzględniając wolę jej mieszkańców. Mieszkańcy wsi
do czasu Zebrania Wiejskiego, które obyło się w dniu 4 lutego 2015 r. nie wykazali ponownego zainteresowania
tematem. Po Zebraniu Wiejskim wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój trzy pisma w sprawie nazwy
miejscowości, z czego dwa zostały złożone przez mieszkańców wsi i związane są z wolą używania nazwy
Wojtówka. W związku z powyższym, zasadne jest przeprowadzenie kolejnych konsultacji z mieszkańcami, aby
ostatecznie zakończyć sprawę związaną z jej nazewnictwem i uzywać tylko jednej, prawidłowej nazwy wsi.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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