PROJEKT
UCHWALA NR XXVII/$£!/2013
Rady Gminy Popielow
z dnia «.. czerwca 2013r.

w sprawie ztozenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze
ktorych uzywane 53 nazwy w jezyku mniejszosci.

Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r o
mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U z 2005r Nr 17,
poz. 141, Nr 62 poz. 550, z 2009r Nr 31 poz. 206, Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Popielow
uchwala co nastepuje:
§1Wyraza si? zgode na ztozenie wniosku o wpisanie Gminy Popielow do ,,Rejestru gmin, na
obszarze ktorych uzywane sa. dodatkowe nazwy miejscowosci lub obiektow fizjograficznych",
bedgcego czescia. ,,Rejestru gmin, na ktorych obszarze uzywane sa. nazwy w jezyku
mniejszosci".
§2.
Dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowosci w jezyku niemieckim, ktore beda. mogty bye
uzywane obok urzedowych nazw miejscowosci w Gminie Popielow, zostana. ustalone
odrebnymi uchwatami.
§3Upowaznia si? Przewodnicza.cego Rady Gminy Popielow do ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w§1.
§4.
Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Popielow.
§5Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie:

W dniu 15.05.2013r do Przewodnicza.cego Rady Gminy Popielow wptyna^t wniosek
Towarzystwa Spoteczno Kulturalnego Niemcow na Sla^sku Opolskim Zarza^d Gminy Popielow
o wprowadzenie dodatkowych nazw

w j?zyku mniejszosci dla miejscowosci Gminy

Popielow.
Zwia^zane jest to z wpisaniem Gminy Popielow do Rejestru Gmin, na ktorych
obszarze uzywane sa. nazwy w j^zyku mniejszosci. Wpisu do Rejestru dokonuje minister
wtasciwy do spraw wyznari religijnych oraz mniejszosci narodowych i etnicznych, na wniosek
rady gminy.
W oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkah z 2011r
Gtowny Urza^d Statystyczny ustalit, ze Gmina Popielow, znalazta si? na liscie gmin, w ktorych
udziat osob posiadaja.cych obywatelstwo polskie i deklaruja.cych przynaleznosc do
mniejszosci niemieckiej wyniost co najmniej 20%. Pozwala to na dokonanie wpisu do
Rejestru Gmin, na ktorych obszarze uzywane sa. nazwy w j?zyku mniejszosci, bez
koniecznosci przeprowadzenia konsultacji.
Biorqc pod uwag? uwarunkowania historyczne oraz spoteczne, a takze wysoki
stopien integracji mieszkancow gminy przygotowany zostat projekt uchwaty zwia.zany
z wpisem gminy Popielow do Rejestru gmin, na ktorych obszarze uzywane 53 nazwy
wj^zyku mniejszosci.

