Uchwała  Nr XXXI /167/2005r
Rady  Gminy  w  Pacanowie
z  dnia  30 marca  2005r



w  sprawie  wystąpienia  o  zmianę  urzędowej  nazwy  wsi  Żółcza  na  nazwę Zołcza  Ugory.


              Na  podstawie  art.8  ust.1  i  2  oraz  ust.4  pkt.1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003r  o  urzędowych  nazwach  miejscowości  i  obiektów  fizjograficznych (Dz. U. nr 166  poz.1612), art.5a  i art.18 ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr  142 , poz.  1591  z  późniejszymi  zmianami)  oraz   na  podstawie  wyników  konsultacji  z  mieszkańcami  Rada  Gminy  Pacanów  uchwala  co  następuje;   


§1

Wystąpić  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za  pośrednictwem  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  wnioskiem  o  zmianę  urzędowej  nazwy  wsi  ,,Żółcza’’   na  ,,Zołcza  Ugory”.


§2
Uzasadnienie  wystąpienia  o  zmianę  nazwy  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszej uchwały

§3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Pacanów .

§4

Traci moc Uchwała  Rady Gminy Pacanów Nr XXX/161/05 z dnia 23 lutego 2005r  w powyższej sprawie.

§5

Uchwała  wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia.








Załącznik  Nr  1  do  uchwały Nr  XXXI/167/2005  Rady  Gminy  Pacanów
z  dnia  30 marca  2005r  w  sprawie  wystąpienia  o  zmianę  urzędowej  nazwy  wsi  Żółcza  na  nazwę  Zołcza  Ugory





UZASADNIENIE

Za zmianą  nazwy  miejscowości  przemawiają  następujące  argumenty;

1. 100%  mieszkańców  biorących  udział  w  konsultacjach / przy  frekwencji  49.4%  dotyczących  zmiany  nazwy  miejscowości  z   Żółcza  na  nazwę Zołcza  Ugory opowiedziało  się  za  zmianą  nazwy.
2. We  wszystkich  dokumentach ,  jakimi  posługują  się  mieszkańcy  wystawionymi  przez  urzędy  i  instytucje  państwowe  do  dnia dzisiejszego występuje  nazwa  Zołcza  Ugory
3. Wszystkie  akta  znajdujące  się  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  wystawione  po roku  1971 zawierają  nazwę  Zołcza  Ugory, w rejestrze mieszkańców z lat 1961-1976 figurują wpisy Zołcza Ugory jako miejsce zamieszkania lub pracy, a miejsce urodzenia Ugory lub Zołcza.
4.  Nie dokonanie  zmiany  nazwy  z  Żółcza   na  Zołcza  Ugory  spowoduje  poniesienie  przez  mieszkańców   oraz  Gminę  Pacanów  kosztów  zmian  w  dokumentach: w Księgach Wieczystych, ewidencji gruntów (geodezyjnej) i ewidencji ludności (wymiana dowodów osobistych) około  45  tyś. PLN.
5.  Za  nazwą  Zołcza  Ugory  przemawiają  również  względy  historyczne,  ponieważ z  taką  nazwą  miejscowości  utożsamiają  się  wszyscy  jej  mieszkańcy; była  to  nazwa  występująca  w dokumentach  od 1961 np. w rejestrze mieszkańców oraz  używana  w  życiu  codziennym.
  
Z  powyższego  wynika  ,że  zmiana  nazwy  miejscowości  z  Żółcza  na  Zołcza  Ugory  usankcjonuje  używaną  potocznie  jak  również  w  instytucjach  urzędowych nazwę  oraz  spełni  oczekiwania  jej  mieszkańców.



