Końskowo l a,

dnia 13 marca 201 9 r.

RAPORT

z przeprowadzonych konsultacji społecznych prowadzonych w związku z zamiarem
nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś.
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15.02.2019 r. do 01.03.2019 r. Dwie osoby

złożyło ankietę

po

zakończeniu

konsultacji tj. po

01.03.2019 r.
1. Na pierwsze pytanie postawione w ankiecie odpowiedzi "TAK"
ankietowanych, natomiast odpowiedzi "NIE"

udzieliło

udzieliło

94

15 ankietowanych. Dodatkowo

2 osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.

Szczegółowy rozkład głosów przedstawiał się następująco:

a) TAK - 94 głosy
b) NIE - 15 głosów
c) brak odpowiedzi - 2 głosy

2. Na drugie pytanie postawione w ankiecie oddano 96 głosów. Odpowiedzi "ulica Grzegorza
Piramowicza"

udzieliło

Zabłockiego" udzielił

4 ankietowanych, natomiast odpowiedzi "ulica Franciszka

1 ankietowany. Dodatkowo ankietowani wskazali

następujące

proponowane przez siebie nazwy ulic: ulica Różana, ulica Malinowa, ulica Skowieska.
Szczegółowy rozkład głosów prze~stawiał się następująco:

a) ulica Różana- 86 głosów
b) ulica Malinowa - 4 glosy
c) ulica Grzegorza Piramowicza - 4 głosy
d) ulica Franciszka Zabłockiego - 1 głos
e) ulica Skowieska - l

głos

Wzór ankiety oraz projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Stara Wieś stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wójt Gminy Końskowola
Stanisław Gołębiowski
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