
Końskowola, dnia 13 marca 20 19 r. 

RAPORT 

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

Wójt Gminy Końskowola zarządzeniem nr 17/0 /2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w związku z zamiarem zmiany granicy 

obrębów Stara Wieś i Skowieszyn. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych 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:l/ugkonskowola.bip.lubelskie.pllindex.php?id=66 a także 

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

infornlacyjnych w miejscowościach Stara Wieś iSkowieszyn. 

Przedmiotem konsultacji społecznych był proj ekt uchwały Rady Gminy Końskowola 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych Stara Wieś 

i Skowieszyn w jednostce ewidencyj nej Końskowol a. Konsultacje odbyły się w terminie od 

15.02.201 9 r. do 01.03 .2019 r. i prowadzone był y w form ie ankietowej z wykorzystaniem 

wzoru ankiety stanowiącego załącznik nr l do zarządzenia nr 17/0 /20 19 z dnia 3 1 stycznia 

20 19 r. 

Ankieta stanowiąca za łącznik do zarządzeni a Wójta Gminy Końskowola zawierała 

następujące pytanie: 

I. Czy jest PaniIPan za wprowadzeniem zmiany granicy obrębu geodezyjnego dla działek 

należących do obrębu Stara Wieś, (przył egających do gruntów miej scowośc i Skowieszyn 

tzw. "za torem" - położonych po południowej i zachodniej stronie linii kolejowej ) w ten 

sposób że grunty te zostaną przyłączone do obrębu Skowieszyn? 

W konsultacjach społecznych dotyczących zamiaru zmiany granicy obrębów Stara Wieś 

i Skowieszyn wzięło udział 160 osób w tym 158 osób złożyło ankietę w wymaganym terminie 

tj . od 15.02.2019 r. do 01 .03 .201 9 r. Dwie osoby z l ożyło ankietę po zakończeniu konsultacj i tj . 

po 01.03 .2019 r. 
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1. Na pytanie postawione w ankiecie oddano 158 głosów. Odpowiedzi "TAK" udzieliło 149 

ankietowanych, natomiast odpowiedzi "NIE" udzieliło 2 ankietowanych. Dodatkowo 

7 ankietowanych nie zaznaczyło żadnej 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 
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