Zarządzenie nr 57/2020
Wójta Gminy Gniezno
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy
miejscowości
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. Dz.U. 2020 poz. 713 ) w związku z § 8 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XIX/129/2019
Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Dębowiec w sprawie zmiany
nazwy wsi.
§ 2.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany
urzędowej nazwy miejscowości: z obecnie obowiązującej Dębowiec na Dębówiec.
§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14 września 2020 r. do dnia
28 września 2020 r.
§ 4.
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety pisemnej, której wzór stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ankiety mogą być przesyłane do Urzędu Gminy Gniezno pocztą, pocztą elektroniczną jak
i przekazywane bezpośrednio do urzędu (w tym za pośrednictwem sołtysa).
§ 4.
Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pan Maciej
Mądry Zastępca Wójta Gminy Gniezno.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.
Wójt Gminy Gniezno
Maria Suplicka

Uzasadnienie
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019
r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019r., poz. 2360
z późn. zm.) ustalony został wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. W Wykazie
tym umieszczono nazwę Dębowiec dla wsi położonej w gminie Gniezno, w powiecie
Gnieźnieńskim w Wielkopolsce.
Przyjęta nazwa, to jest Dębowiec, nie odpowiada tradycyjnej nazwie wsi, a mianowicie
Dębówiec. Nazwa ta stosowana była od lat. Znajduje się ona w księgach wieczystych, aktach
stanu cywilnego i dowodach osobistych. W związku jednak z wymienionym na wstępie
rozporządzeniem jej stosowanie jest nieprawidłowe. Prowadzi to do problemów w bankach
czy innych instytucjach, gdyż zdarza się, ze nazwa Dębówiec nie jest akceptowana.
Niezadowoleni są też mieszkańcy wsi, którzy od dawna przyzwyczajeni do nazwy Dębówiec
nie widzą podstaw do nagłego stosowanie nazwy Dębowiec.
W związku, z czym konieczne jest dostosowanie nazwy do stanu, który obowiązywał dawniej
i który jest przez mieszkańców akceptowany. W przypadku pozytywnego wyniku konsultacji
Rada Gminy będzie wnioskowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę
urzędowej nazwy miejscowości.

