Uchwała Nr XXVII/153/                                                                                                                                          Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                                   z dnia 04 marca 2009r.

w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie  włączenia  wsi „Stawki”  do miejscowości  „Markowola - Kolonia”

	Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.3 ustawy z dnia  29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 10 Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Gminy   w Gniewoszowie  z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
	Opiniuje się negatywnie przyłączenie  wsi Stawki do miejscowości Markowola – Kolonia  z powodu uzyskania  negatywnego  wyniku w przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami tejże miejscowości.

§ 2
	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

§ 3
	Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 

	Pismem z dnia 26 czerwca 2008r. DAP/712-164/05/08/MGI Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  zwrócił się do Wójta Gminy  o ustosunkowanie  się do  występujących  rozbieżności  w zakresie  nazewnictwa  miejscowości na terenie  gminy Gniewoszów w stosunku do Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Rozbieżność ta dotyczy miejscowości „Stawki”, ujętej w wykazie z  gminy jako część wsi Boguszówka, a w  Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce miejscowość „Stawki” figuruje jako wieś.                    	                                                                                                 	Miejscowość „Stawki” jest ujęta w  Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce  jako  samodzielna wieś. W dotychczasowej  dokumentacji  Urzędu Gminy miejscowość „Stawki”  figuruje  jako część  wsi o nazwie urzędowej Boguszówka. W prowadzonej  ewidencji ludności  dla  miejscowości „Stawki” osoby  tam zamieszkałe są zameldowane we wsi  Boguszówka  oraz posiadają  numerację domów przewidzianą dla Boguszówki.  W Wykazie w GUS w rejestrze TERYT  „Stawki”  figurują jako część  miejscowość Boguszówka. W prowadzonej przez Wydział  Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Kozienicach ewidencji gruntów  odnowionej w 1982r. enklawa  „Stawki” została włączona  do obrębu Kolonia Markowola. Do  1982 roku  „Stawki” należały do obrębu  Boguszówka.                                                                    
 	Na terenie miejscowości „Stawki” stale zamieszkuje 28  osób i znajduje się     12 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz budynkami związanymi   z prowadzeniem działalności rolniczej.
	Na podstawie Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Gminy  w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2008r.  zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości „Stawki”.  W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  miejscowości  „Stawki”   na  24 osoby uprawnione do udziału w konsultacjach  za włączeniem  wsi  „Stawki”  do  miejscowości Markowola – Kolonia nie opowiedział się żaden  z mieszkańców.  Fakt powyższy  oznacza, że  wszyscy mieszkańcy  wyrażają wolę  włączenia  ich do wsi Boguszówka. Stanowisko  powyższe  mieszkańcy Stawek  wyrazili już w prowadzonych konsultacjach w 2006r. 
	Zgodnie z § 2 ust. 10 Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Gminy  w Gniewoszowie  z dnia     30 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, wbrew woli mieszkańców  miejscowości  „Stawki”  Rada Gminy  nie może wystąpić  z wnioskiem do  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie  miejscowości „Stawki” do Markowoli – Kolonii.   W tej sytuacji Wójt Gminy wystąpił do Starosty Powiatu Kozienickiego z wnioskiem o zaopiniowanie zmiany polegającej na przyłączeniu  wsi „Stawki” do wsi Boguszówka. Starosta Powiatu Kozienickiego pismem znak: GKN.7436-16/09 z dnia   23 lutego 2009r. negatywnie zaopiniował wniosek przyłączenia enklawy „Stawki” do wsi Boguszówka.                                                                                                                                                                                     
	Zmiana polegająca na włączeniu miejscowości „Stawki” do miejscowości Kolonia – Markowola pociągnie  za sobą skutki finansowe oraz szereg  uciążliwości dla mieszkańców „Stawek”. Przewiduje się, że w/w zmiana pociągnie za sobą konieczność wymiany następujących dokumentów: 18 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 12 praw jazdy, 24 dowody osobiste.                                                                                                                                                                                - Koszt wymiany dowodów rejestracyjnych  pojazdów szacuje się  na  1.071 zł. (18 x 59,50  zł.)                                   - Koszt wymiany praw jazdy 840,00 zł. (12 x 70 zł.)                                                                                                           - Koszt wymiany dowodów osobistych 1.200 zł.( 24 x 30 zł.) - opłaty za wydanie  nowych dowodów osobistych  nie będą pobierane, zgodnie z §  2 pkt 2 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 30 listopada  2000r.  w sprawie opłaty  za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 110 oraz  z 2004r.  z późn. zm.). Przepis ten  stanowi, iż „nie pobiera się opłaty  za wydanie  dowodu osobistego  od osób  zobowiązanych  do wymiany  dowodu osobistego z powodu  zmiany kodu pocztowego, administracyjnej  zmiany nazwy miejscowości , nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu”.                                                                                                                                   	
	Innym utrudnieniem jest utrwalenie danych dotyczących adresu zameldowania mieszkańców  „Stawek” w stosunkach publicznych oraz społecznych. W związku z powyższym poważnym utrudnieniem dla mieszkańców miejscowości „Stawki” będzie konieczność aktualizacji danych adresowych   występujących w wielu innych  urzędach i instytucjach państwowych, takich jak: Urząd Skarbowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  itp., co pociągnie za sobą również  koszty korespondencji i podróży.         
	Szacunkowe koszty poniesione przez  gminę Gniewoszów wyniosą 1.000 zł. -  koszty wymiany tablic drogowych.                         

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś



