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za pośrednictwem 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy

WNIOSEK
o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre”

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 8 ust. 1, 2, 4 i 7
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz.  U.  Nr  166,  poz.  1612  oraz  z  2005  r.  Nr  17,  poz.  141),  po przeprowadzeniu  konsultacji
społecznych, występuje o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-
Mokre”.

I.    Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej
nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre” - w załączeniu.

II.   Omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której
wniosek dotyczy.

W dniu 9 marca 2016 r. z mieszkańcami wsi Mokre (Glewo-Mokre) przeprowadzone zostały
konsultacje  społeczne.  Konsultacje  przeprowadziła  komisja  powołana  zarządzeniem  Nr
OR.0050.9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie
konsultacji  z  mieszkańcami  miejscowości  „Glewo-Mokre” w sprawie zmiany nazwy urzędowej
miejscowości  „Mokre”  na  nazwę „Glewo-Mokre”,  w oparciu  o  uchwałę  Nr XX/92/2015  Rady
Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Glewo – Mokre, gmina Dobrzyń nad Wisłą,
dotyczących zmiany nazwy miejscowości oraz uchwałę Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń
nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.
1914).

Konsultacje  polegały  na  zasięgnięciu  opinii  wśród  zainteresowanych  mieszkańców  poprzez
przeprowadzenie  głosowania  w  formie  udzielenia  odpowiedzi  „za”  albo  „przeciw”,  albo



„wstrzymuję się” na pytanie:  czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy wsi „Mokre” na urzędową
nazwę  „Glewo-Mokre”?  Głosowanie  przeprowadzono  na  zgodnych  ze  wzorem  kartach
konsultacyjnych. W dniu 9 marca 2016 r. ogólna liczba mieszkańców tej miejscowości wynosiła 97
osób, a uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach było 77 osób. Udział w konsultacjach
wzięło 28 osób, co stanowiło 36,3 % uprawnionych. Liczba osób opowiadających się „za” - 25,
„przeciw” - 1, „wstrzymujących się” - 0, głosy nieważne - 2. 

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że zdecydowana większość osób, która wzięła udział
w konsultacjach, jest za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nową urzędową nazwę
„Glewo-Mokre”.

III. Opinia Starosty Lipnowskiego, właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami - z
dnia 25 marca 2016 r. w załączeniu.

IV. Mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości - w załączeniu.

V.  Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany.

Przyjecie zmiany w urzędowej nazwie miejscowości pociągałoby za sobą koszty związane z
ewentualną wymianą praw jazdy (około 7.000 zł) oraz wymianą znaków drogowych (około 1200
zł).

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Żurawski

Załączniki:

1) uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre”;

2) opinia Starosty Lipnowskiego z dnia 25.03.2016 r. (znak: GG.660.2.13.2016);

3) mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości, będącej przedmiotem wniosku.


