
 
 

UCHWAŁA Nr XLII/196/2006 
Rady Gminy Cisek 

z dnia 12 czerwca 2006r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka�cami poszczególnych miejscowo�ci 
poło�onych na obszarze Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych tradycyjnych 
nazw tych miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. 
 
 
 
 Działaj�c na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441i z 2006r. Nr 17, poz. 128) w zw. z art. 
13 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszo�ciach narodowych i etnicznych oraz  
o j�zyku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) – Rada Gminy uchwala, co 
nast�puje: 
 
 
 

§ 1 
 
W dniach od 26 czerwca 2006r. do 3 lipca 2006r. przeprowadzone zostan� konsultacje  
z mieszka�cami nast�puj�cych miejscowo�ci poło�onych na terytorium Gminy Cisek  
w sprawie nadania tym miejscowo�ciom ni�ej wymienionych dodatkowych tradycyjnych 
nazw tych miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej: 

1) w miejscowo�ci Bła�ejowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Blaseowitz”, 
2) w miejscowo�ci Cisek – dodatkowa tradycyjna nazwa „Czissek”, 
3) w miejscowo�ci Dzielnica – dodatkowa tradycyjna nazwa „Dzielnitz”, 
4) w miejscowo�ci Kobylice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Kobelwitz”, 
5) w miejscowo�ci Landzmierz – dodatkowa tradycyjna nazwa „Landsmierz”, 
6) w miejscowo�ci Łany – dodatkowa tradycyjna nazwa „Lohnau”, 
7) w miejscowo�ci Miejsce Odrza�skie – dodatkowa tradycyjna nazwa „Mistitz”, 
8) w miejscowo�ci Nieznaszyn – dodatkowa tradycyjna nazwa „Niesnaschin”, 
9) w miejscowo�ci Podlesie – dodatkowa tradycyjna nazwa „Podlesch”, 
10) w miejscowo�ci Przewóz – dodatkowa tradycyjna nazwa „Przewos”, 
11) w miejscowo�ci Roszowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Roschowitzdorf”, 
12) w miejscowo�ci Roszowicki Las – dodatkowa tradycyjna nazwa „Roschowitzwald”, 
13) w miejscowo�ci Steblów – dodatkowa tradycyjna nazwa „Stöblau”, 
14) w miejscowo�ci Sukowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Suckowitz”. 

 
 

§ 2 
 
1. W konsultacjach mo�e wzi�� udział ka�dy pełnoletni mieszkaniec miejscowo�ci, o których 
mowa w ust. 1. 
2. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu karty konsultacji sporz�dzonej wg. wzoru 
stanowi�cego zał�cznik do uchwały. 
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3. Głos osoby bior�cej udział w konsultacjach jest wa�ny, je�eli osoba ta poda w karcie do 
głosowania swoje imi�, nazwisko i adres oraz zaznaczy w tej karcie, �e jest za nadaniem albo 
przeciwko nadaniu miejscowo�ci dodatkowej tradycyjnej nazwy w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej i podpisze kart�.  
4. Głos osoby bior�cej udział w konsultacjach jest niewa�ny je�eli: 
1) nie poda ona w karcie konsultacji swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, nie 
podpisze karty, zaznaczy w tej karcie, �e jest zarówno za jak i przeciw nadaniu miejscowo�ci 
dodatkowej nazwy w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej lub nie zajmie �adnego 
stanowiska w tym zakresie,  
2) jej imi�, nazwisko i podpis nie s� umieszczone w wykazie osób uczestnicz�cych  
w konsultacjach, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3), 
3) nie zamieszkuje ona w miejscowo�ci, której dodatkowej nazwy konsultacje dotycz�. 
 
 

§ 3 
 
1. W terminie konsultacji sołtysi poszczególnych miejscowo�ci, o których mowa w § 1, 
wykonaj� nast�puj�ce czynno�ci: 
1) wydadz� mieszka�com tych miejscowo�ci zamierzaj�cym wzi�� udział w konsultacjach 
karty konsultacji, 
2) odbior� od bior�cych udział w konsultacjach wypełnione karty konsultacji, 
3) sporz�dz� wykazy osób bior�cych udział w konsultacjach, zawieraj�ce imiona, nazwiska  
i podpisy tych osób. 
2. Wypełnione karty konsultacji odebrane od mieszka�ców poszczególnych miejscowo�ci 
oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3), sołtysi przeka�� Wójtowi Gminy Cisek w dniu 
4 lipca 2006r. 
3. Ustalenia wyników konsultacji w poszczególnych miejscowo�ciach, o których mowa w § 1, 
dokona w terminie 3 dni od daty wskazanej w ust. 2 komisja powołana przez Wójta Gminy 
Cisek, licz�ca trzy osoby. 
4. Komisja, o której mowa w ust. 3, sporz�dzi w terminie wskazanym w ust. 3 oddzielne 
protokoły ustalenia wyników konsultacji w poszczególnych miejscowo�ciach wskazanych  
w § 1. 
5. Protokoły, o których mowa w ust. 1, zawiera� b�d�: 
1) nazw� miejscowo�ci, w której przeprowadzono konsultacje i termin konsultacji, 
2) liczb� osób bior�cych udział w konsultacjach, tj. liczb� osób, które zło�yły wypełnione 
karty konsultacji, 
3) liczb� oddanych w konsultacjach głosów wa�nych i niewa�nych, 
4) liczb� wa�nych głosów opowiadaj�cych si� za nadaniem miejscowo�ci dodatkowej 
tradycyjnej nazwy w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej i liczb� wa�nych głosów 
opowiadaj�cych si� przeciwko nadaniu takiej nazwy, 
5) miejscowo�� i dat� sporz�dzenia protokołu oraz podpisy wszystkich członków komisji 
bior�cych udział w sporz�dzeniu protokołu. 
6. Do protokołów doł�cza si� zło�one karty konsultacji i wykazy osób bior�cych udział  
w konsultacjach. 
7. Niezwłocznie po sporz�dzeniu protokołów ustalenia wyników konsultacji wszystkie te 
protokoły podlegaj� ogłoszeniu na tablicy ogłosze� Urz�du Gminy Cisek, a protokoły 
dotycz�ce ustalenia wyników konsultacji w poszczególnych miejscowo�ciach – na tablicach 
ogłosze� w tych miejscowo�ciach. 
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§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek, zobowi�zuj�c go do przygotowania 
i wydania sołtysom poszczególnych miejscowo�ci, o których mowa w § 1, przed terminem 
konsultacji kart konsultacji w liczbie odpowiadaj�cej liczbie pełnoletnich mieszka�ców tych 
miejscowo�ci. 
 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze� Urz�du 
Gminy Cisek oraz na tablicach ogłosze� we wszystkich sołectwach Gminy Cisek. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 

/-/ Paweł Ryborz 
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Zał�cznik do uchwały nr XLII/196/2006 
Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
 
 
 
(Piecz�tka sołectwa)     ..........(imi� i nazwisko oraz adres....... 
            osoby bior�cej udział 
                w konsultacjach) 
 
 
 
 

KARTA KONSULTACJI 
 
w sprawie ustalenia dla miejscowo�ci ..........(obowi�zuj�ca nazwa urz�dowa miejscowo�ci) 
.......... dodatkowej tradycyjnej nazwy w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej w 
brzmieniu: .............(proponowana dodatkowa nazwa miejscowo�ci)................... 
 
 
1. Jestem za ustaleniem dla miejscowo�ci ..........(obowi�zuj�ca nazwa urz�dowa 
miejscowo�ci) .......... dodatkowej tradycyjnej nazwy w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci 
narodowej w brzmieniu: .............(proponowana dodatkowa nazwa 
miejscowo�ci)................... 
 
2. Jestem przeciwko ustaleniu dla miejscowo�ci ..........(obowi�zuj�ca nazwa urz�dowa 
miejscowo�ci) .......... dodatkowej tradycyjnej nazwy w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci 
narodowej w brzmieniu: .............(proponowana dodatkowa nazwa 
miejscowo�ci)................... 
 
 
 
    .....( data i podpis osoby bior�cej udział w konsultacjach).... 
 
 
 
Pouczenie: 
 
Osoba opowiadaj�ca si� za ustaleniem dodatkowej tradycyjnej nazwy miejscowo�ci w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej skre�la na karcie pkt. 2. 
Osoba opowiadaj�ca si� przeciwko ustaleniu dodatkowej tradycyjnej nazwy miejscowo�ci w 
j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej skre�la na karcie pkt. 1. 
 


