
Końskowola, dnia 13 marca 20 19 r. 

RAPORT 

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

Wójt Gminy Końskowola zarządzeniem nr 19/0 /20 19 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy 

ulicy w miej scowości Wronów. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacj i 

społecznych zostało podane do publicznej wiadomośc i poprzez zamieszczenie na stronie 

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

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

poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku urzędu gminy oraz na tablicach 

informacyjnych w miejscowości Wronów. 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Gminy Końskowola 

w związku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miej scowości Wron ów. Konsultacje odbyły s ię 

w terminie od 15.02.20 19 r. do 01.03.2019 r. i prowadzone były w formie ankietowej 

z wykorzystaniem wzoru ankiety s tanowiącego załącznik nr l do zarządzenia nr 19/0 /20 19 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Ankieta stanowiąca załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Końskowo la zawierała 

następujące pytania: 

l. Czy jest PanilPan za nadaniem, drodze w miej scowości Wronów (droga publiczna, 

wojewódzka o nr 824 położona na terenie miej scowości Wronów, oznaczona w ewidencji 

gruntów, jako działki nr ewid. 947, 825/3, 825/2, 824/1, 823/1) nazwy (ulicy) wraz 

z wprowadzeniem dla przyległych do niej nieruchomości zmiany numeracj i porządkowej 

(adresów). 

2. Chciałabym/chciałbym aby nowa ulica nos i ła nazwę: 

a) ulica 3-go Maja 

b) ulica G łówna 

c) ulica Alfonsa Faści szewskiego 

d) uli ca ... ..... ....... ......... ... .... .... . 
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W konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Wronów wzięło udział 35 osób. Wszystkie osoby złożyły ankietę w wymaganym terminie tj. 

od 15.02.2019 r. do 01.03.2019 r 

l. Na pierwsze pytanie postawione w ankiecie odpowiedzi "T AK" udzieliło 22 

ankietowanych, natomiast odpowiedzi "NIE" nie udzielił żaden z ankietowanych. 

Dodatkowo 11 osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 

Szczegółowy rozkład głosów przedstawiał się następująco: 

a) TAK-22 głosy 

b) NIE - O głosów 

c) brak odpowiedzi - 13 głosów 

2. Na drugie pytanie postawione w ankiecie oddano 35 głosów. Odpowiedzi "ulica 3-go Maja" 

udzieliło 3 ankietowanych, odpowiedzi "ulica Głowna" udzieliło 7 ankietowany, 

odpowiedzi "ulica Alfonsa Faściszewskiego" udzielił 1 ankietowany. Dodatkowo 

ankietowani wskazali następujące proponowane przez siebie nazwy ulic: ulica Nowe 

działki przejezdna, ulica Przy szosie, ulica Puławska, ulica Warszawska, ulica Długa, ulica 

Ks. 1. Czartoryskiej, ulica Czartoryska, ulica 1. Czartoryskiej, ulica Trakt Czartoryskich. 

Szczegółowy rozkład głosów przedstawiał się następująco: 

a) ulica Główna -7 głosów 

b) ulica Warszawska - 5 głosów 

c) ulica Ks. I. Czartoryskiej - 4 głosy 

d) ulica 1. Czartoryskiej - 4 głosy 

e) ulica 3-go Maja - 3 głosy 

1) ulica Długa - 3 głosy 

g) ulica Trakt Czartoryskich - 3 głosy 
, 

h) ulica Czartoryska - 2 głosy 

i) ulica Alfonsa Faściszewskiego - 1 głos 

j) ulica Nowe działki Przejezdna - 1 głos 

k) ulica Przy szosie - 1 głos 

l) ulica Puławska - l głos 

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

Wójt Gminy Końskowola 

Stanisław Gołębiowski 
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