ZARZĄDZENIE NR 260/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji o ustalenie nazwy
obiektu fizjograficznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) oraz art. 4 Uchwały nr XXV/137/2004 Rady Gminy
Walim z 28 października 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Walim, Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny w celu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie ustalenia nazwy
obiektu fizjograficznego /sztuczny zbiornik wodny/ położonego w obszarze wsi Zagórze Śląskie, obejmującego
działkę numer 91/76, obręb Zagórze Śląskie, Gmina Walim, w składzie:
- Joanna Sidor - Przewodnicząca Zespołu,
- Adriana Zygadło-Cioruń - Sekretarz Zespołu,
- Bogumiła Kruk - Członek Zespołu.
§ 2. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego jest przeprowadzenie konsultacji w terminie wyznaczonym przez
Radę Gminy Walim, sporządzenie dokumentu zawierającego wyniki konsultacji i przedstwienie go Radzie Gminy
Walim, na najbliższej sesji, licząc od terminu przeprowadzenia konsultacji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Walim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego wystąpiła Sołtys Zdzisława Wasilewicz –
Pietrzyk. Do wniosku został dołączony Apel w sprawie wprowadzenia nazwy Jezioro Bystrzyckie, jako
obowiązującej, który został podpisany przez 91 mieszkańców Zagórza Śląskiego i 3 Walimia oraz przez
4 organizacje społeczne mające siedzibę w Zagórzu Śląskim. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) urzędowa
nazwa ustalana jest na wniosek rady gminy, na obszarze której jest położona miejscowość lub obiekt
fizjograficzny. Wniosek składa się do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami danej wsi i uzyskaniu opinii starosty, jako
właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.
Sporządziła: Aleksandra Ignaszak
Otrzymują:
- Joanna Sidor,
- Adriana Zygado-Cioruń,
- Bogumiła Kruk,
- Referat Organizacyjny aa.
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