Protokół z konsultacji jakie odbyły się w dniu 28 marca 2017 roku w Nowej Wsi –
Dmochy

W dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Dmochy
odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości polegającej na
zmianie pisowni tej miejscowości z „ Nowa Wieś-Dmochy” ( z łącznikiem) na „ Nowa Wieś
Dmochy” ( bez łącznika).
W spotkaniu udział wzięło 9 mieszkańców ( według listy obecności, stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu ).
Zebranych mieszkańców przywitała Sekretarz Gminy-Zofia Wielgus, która wyjaśniła, że
zwołanie zebrania nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Gminy
Nr XVIII/153/16 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowej Wsi-Dmochy w związku z zamiarem
zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania w
tej sprawie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz rozpowszechnione w formie
okólnika. Zebranym wyjaśniono, że uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy- co
bezpośrednio wskazał ustawodawca. Nie mają tu zastosowania regulacje wyborcze, gdyż
pojęcie mieszkańca nie jest tożsame z pojęciem osoby posiadającej czynne prawo wyborcze,
wpisanej do stałego rejestru wyborców.
Wątpliwości co do osób uczestniczących w głosowaniu nie zgłaszano.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w dokumentach urzędowych powstały rozbieżności co do
zapisu nazwy miejscowości. W ewidencji ludności prowadzonej w programie PUMA
wprowadzono nazwę miejscowości Nowa Wieś Dmochy ( bez łącznika) i taka nazwa
funkcjonowała w dokumentach wydawanych ( dowody osobiste, odpisy aktów stanu
cywilnego, inne dokumenty urzędowe z zaznaczoną nazwą miejscowości np. w
zaświadczeniach, decyzjach). W 2015 roku centralnie wdrożono aplikację „ Źródło”
obsługującą m.in. System Rejestrów Państwowych Pesel. Do aplikacji „ Źródło” centralnie
wprowadzono jednak nazwę miejscowości według pisowni „ Nowa Wieś- Dmochy” – z
łącznikiem, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. 2013,
poz. 200). W wykazie tym figuruje nazwa miejscowości , pisana z łącznikiem. Powstała
sytuacja może skutkować w przyszłości komplikacjami przy załatwianiu różnych spraw.
Według aktualnie obowiązujących przepisów należy stosować nazwę urzędową ( z
łącznikiem ). Jeżeli jednak wola mieszkańców jest inna to należałoby w sposób prawnie
dozwolony doprowadzić do zmiany nazwy miejscowości ( zmiana pisowni).
Trwająca dyskusja w tej kwestii wskazywała, że mieszkańcy przywiązani są do pisowni
nazwy miejscowości w brzmieniu „ Nowa Wieś Dmochy” bez łącznika. Jest to utrwalona
forma.

Na pytanie „ Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości polegającej na zmianie pisowni tej
miejscowości z Nowa Wieś-Dmochy” ( z łącznikiem) na „ Nowa Wieś Dmochy” ( bez
łącznika) mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli TAK. Zdaniem mieszkańców we wszelkich
dokumentach powinien widnieć zapis „ Nowa Wieś Dmochy” bez łącznika.
Sekretarz Gminy poinformowała, że wspomniana procedura jest długa, a wynik trudny do
przewidzenia. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Rady Gminy.
Na tym protokół z odbytych konsultacji zakończono.
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