
Końskowola, dnia 13 marca 201 9 r. 

RAPORT 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych prowadzonych w związku z zamiarem 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś. 

Wójt Gminy Końskowola zarządzeniem nr 18/0 /2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Stara Wieś. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

spolecznych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Gminy Końskowola pod adresem http://konskowola.info.pl/ na stronie BlP 

Urzędu Gminy Końskowola https://ugkonskowola.bip .lubelskie.pllindex.php?id=66 a także 

poprzez zamieszczenie na tablicy informacyj nej w budynku urzędu gminy oraz na tablicach 

informacyjnych w miejscowośc i Stara Wieś. 

Przedmiotem konsultacji spolecznych był projekt uchwały Rady Gminy Końskowola 

w związku z zanliarem nadania nazwy ulicy w miej scowośc i Stara Wieś. Konsultacje odbyły 

s i ę w terminie od 15.02.2019 r. do 01.03 .201 9 r. i prowadzone były w formie ankietowej 

z wykorzystaniem wzoru ankiety stanowiącego za lączni k nr I do zarządzenia nr 18/0 /2019 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Ankieta stanowiąca załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Końskowola zawierała 

następuj ące pytania: 

l. Czy jest PanilPan za nadaniem, drodze w miejscowośc i Stara Wieś (tzw. "Zapłoc ie" lub 

" Różana") nazwy wraz z wprowadzeniem dla przyl egłych do niej nieruchomośc i zmiany 

numeracji porządkowej (adresów). 

2. Chc iałabym/chciałbym aby nowa ulica nosi la nazwę: 

a) uli ca Grzegorza Piramowicza 

b) ulica Franciszka Zabłockiego 

c) ulica .......... .. ........................ .. 

W konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowośc i Stara 

Wieś wzięło udział 1 ł 3 osób W tym III osób z łożyło ankietę w wymaganym terminie tj. od 
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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 "T AK" udzieliło 94 

ankietowanych, natomiast odpowiedzi "NIE" udzieliło 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 4 ankietowanych, natomiast odpowiedzi "ulica Franciszka 

Zabłockiego" udzielił 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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