
UCHWAŁA NR XXXVI/283/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru gmin, na obszarze których używane 
są nazwy w języku mniejszości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych z wnioskiem o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru gmin, na których obszarze 
używane są nazwy w języku mniejszości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości w języku mniejszości mogą być używane 
jedynie na obszarze gmin wpisanych do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych 
oraz mniejszości narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku 
mniejszości. Wpisu do Rejestru gmin dokonuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy, na której obszarze nazwy te mają być używane. Zgodnie z art.19 
ust. 2 językiem regionalnym w rozumieniu cyt. ustawy jest język kaszubski, a przepisy wymienione w art. 7-15 
stosuje się odpowiednio. Wobec powyższego wystąpienie z wnioskiem o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru 
gmin wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kościerzyna. 
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