Końskowol a,

dnia 13 marca 20 19 r.

RAPORT

z przeprowadzonych konsultacji społecznych prowadzonych w związku z zamiarem
zmiany granicy obrębów Stara Wieś iSkowieszyn

Wójt Gminy
po stano wił
obrębów

Koń sko wola zarządzeni e m

o przeprowadzeniu konsultacji
Wieś

Stara

nr 17/0 /2019 z dnia 3 1 stycznia 2019 r.

społecznych

Ogło sze ni e

i Skowieszyn.

w związku z zamiarem zmiany granicy

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

społecznych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zam ieszczenie na stronie

internetowej Gminy
U rzędu

Końskowola

Końskowola

Gminy

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

https:l/ugkonskowo la.bip.lubelskie.pllindex. php?id=66 a
urzędu

poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku
infornlacyjnych w miejscowo śc iach Stara
Przedmiotem konsultacji
w sprawie

wyrażenia

opinii

Wieś

Koń skowo l a.

15.02.201 9 r. do 01.03 .2019 r. i prowadzone
wzoru ankiety

stanowiącego zał ącznik

proj ekt

zmiany granic

i Skowieszyn w jednostce ewidencyj nej

gminy oraz na tabli cach

iSkowieszyn.

społecz nych był

dotyczącej

także

by ł y

nr l do

uchwał y

obrębów

Koń skowola

Rady Gmi ny

ewidencyjnych Stara

Konsultacje

odbyły s ię

Wieś

w terminie od

w form ie ankietowej z wykorzystaniem

zarządze nia

nr 17/0 /20 19 z dnia 3 1 stycznia

20 19 r.

stanowiąca za ł ączn ik

Ankieta
następuj ące

do

za rząd ze ni a

Wójta Gminy

pytanie:

I. Czy jest PaniIPan za wprowadzeniem zmi any granicy
nal eżących

do

obrębu

tzw. "za torem" sposób

Koń skowola zawierała

że

Stara

Wieś , (przył egającyc h

poł ożonych

grunty te

po

południowej

zostan ą przył ączo n e

obrębu

do gruntów

geodezyjnego dla
mi ej sco wo śc i

d z iałek

Skowieszyn

i zachodniej stroni e linii kolejowej ) w ten

do o bręb u Skowieszyn?

W konsultacjach społ ecznych dotyczącyc h zam iaru zmiany granicy ob rębów Stara Wie ś
i Skowieszyn wzię ł o

udział

160 osób w tym 158 osób

tj . od 15.02.2019 r. do 01 .03 .201 9 r. Dwi e osoby

z łożyło anki etę

z l ożył o ankietę

po

w wymaganym terminie

zakończe niu

konsultacj i tj .

po 01.03 .2019 r.

1

1. Na pytanie postawione w ankiecie oddano 158
ankietowanych, natomiast odpowiedzi "NIE"
7 ankietowanych nie zaznaczyło

żadnej

głosów.

Odpowiedzi "TAK" udzieliło 149

udzieliło

2 ankietowanych. Dodatkowo

odpowiedzi.

Szczegółowy rozkład głosów przedstawiał się następująco:

a) TAK-149 głosów
b) NIE - 2 głosy
c) brak odpowiedzi -7

głosów

Wzór ankiety oraz projekt

uchwały

Rady Gminy

Końskowola

w sprawie zmiany

granicy obrębów Stara Wieś i SkowiesZyn stanowi załącŻllik do niniejszego raportu.

Wójt Gminy Końskowola
Stanisław Gołębiowski

2

