Uchwała Nr XXIX/254/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 26 kwietnia  2006r.


w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  o zmianę  urzędowej  nazwy  miejscowości – wsi  „Stawki” na „Stawki” stanowiącą przysiółek wsi Boguszówka


Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 29  sierpnia  2003r.  o urzędowych nazwach  miejscowości i  obiektów fizjograficznych /Dz. U. nr 166, poz. 1612 z późn. zm./ Rada Gminy  uchwala co następuje:


§ 1

Rada Gminy  w Gniewoszowie  występuje  do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego  o zmianę dotychczasowej  nazwy  urzędowej  wsi „Stawki” na urzędową  nazwę  „Stawki” stanowiącą przysiółek  wsi Boguszówka, położonej  na terenie gminy Gniewoszów. 

§ 2

Zmiana dotychczasowej urzędowej  nazwy wsi „Stawki”  jest uzasadniona istniejącymi rozbieżnościami  w nazwach miejscowości  ujętych w wykazie  urzędowych nazw  miejscowości, a nazwami powszechnie  stosowanymi  i pozytywnym wynikiem konsultacji  z mieszkańcami  miejscowości  Stawki .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.





UZASADNIENIE


Wieś  „Stawki”  na terenie Gminy Gniewoszów nigdy nie funkcjonowała  jako samodzielna  wieś,  jedynie  jako  część składowa - przysiółek wsi  Boguszówka. We  wszystkich  dokumentach  urzędowych  tj. aktach stanu cywilnego, ewidencji   ludności  i innych  przysiółek  ten  funkcjonuje   jako część   składowa wsi  Boguszówka . 
Do roku 1982 przysiółek „Stawki”  należał do obrębu  geodezyjnego Boguszówka  . W roku  1982 przeprowadzono odnowę  ewidencji gruntów  i enklawa „Stawki” została wyłączona z obrębu  wsi Boguszówka i włączona  do obrębu Markowola – Kolonia, jednakże „Stawki”  funkcjonowały  i funkcjonują  w dalszym  ciągu jako przysiółek  wsi Boguszówka. Mieszkańcy  miejscowości „Stawki”  w przeprowadzonych konsultacjach  opowiedzieli się pozytywnie za  zmianą  nazwy urzędowej  wsi „Stawki” na przysiółek „Stawki” i włączeniem tego przysiółka  do wsi Boguszówka.
Wprowadzenie   wnioskowanej zmiany  urzędowej nazwy  wsi „Stawki”  będzie odzwierciedlać  istniejący stan faktyczny.
W związku z wprowadzonymi  zmianami gmina, ani  mieszkańcy nie  poniosą  żadnych  kosztów finansowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś








