UCHWAŁA NR VI/22/11
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy miejscowości Poręby i ustalenie nowej nazwy Mielnik-Poręby
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych1 (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005r. Nr 17,
poz. 141) uchwala się co następuje:
§ 1. Uwzględnić wynik konsultacji z mieszkańcami i wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Poręby i ustalenie nowej nazwy MielnikPoręby.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zduniewicz
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Uzasadnienie
Analiza urzędowego nazewnictwa miejscowości oraz określeń rodzaju tych miejscowości w oparciu o „Wykaz
urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z 1980 roku wraz z formalnymi zmianami dokonanymi po 1980 roku,
który jest podstawą do zmian miejscowości i określeń rodzajów miejscowości wykazała, że w przytoczonym „
Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” i „TERYT” Głównego Urzędu Statystycznego figuruje
miejscowość Poręby /rodzaj miejscowości „kolonia”/.
W wyniku rozpoczętych czynności wyjaśniających ustalono, że na dzień dzisiejszy istnienie
i funkcjonowanie w obiegu publicznym nazwy Poręby nie ma uzasadnienia. Mieszkańcy kolonii o nazwie
„Poręby” posługują się nazwą „Mielnik - Poręby”. Aktualnie, w ewidencji ludności Urzędu Gminy Mielnik
funkcjonuje nazwa Mielnik - Poręby, a co za tym idzie: w dowodach osobistych, prawach jazdy i dowodach
rejestracyjnych pojazdów. Jedynie na mapach topograficznych widnieje miejscowość o nazwie „Poręby”.
W archiwalnych księgach stanu cywilnego w ogóle nie znaleziono nazwy „Poręby” ani „Mielnik - Poręby”,a
posługiwano się nazwą „Mielnik - Mętna”. Nie miało to żadnego uzasadnienia, ponieważ „Mielnik” i „Mętna”
to dwie odrębne miejscowości, a kolonia „Poręby” jest położona między nimi.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późniejszymi zmianami/ zmiana urzędowej nazwy miejscowości
wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie
uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy oraz Zarządzenia Nr 12/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 01
lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
W dniu 10 lutego 2011 roku na zebraniu wiejskim przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami kolonii
Poręby. Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 5 osób, natomiast udział w konsultacjach wzięły
3 osoby.Wyniki konsultacji były następujące:
1) za zmianą nazwy miejscowości były – 3 osoby,
2) przeciw – 0 osób,
3) wstrzymujących się - 0 osób.
Podsumowując, mieszkańcy wypowiedzieli się za zmianą nazwy urzędowej kolonii „Poręby” na kolonię
„Mielnik - Poręby”.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wniosek Rady Gminy Mielnik jest zgodny ze stanem
faktycznym i ma jedynie charakter porządkujący.
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