
Sprawozdanie

z PrzeProwadzonYch konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy świerczewskiego w
miejscowości Soborzyce

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.199.2017 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 lutego
2Ot7r. w sPrawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy
Świerczewskiego w miejscowoŚci Soborzyce w dniach od 02 marca 2oL7 roku do 31 marca 2077
roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji była sprawa zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości
SoborzYce. Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet konsultacyjnych składanych przez
mieszkańców ulicy Świerczewskiego w Soborzycach.

W dniu 22.02.20!7r. została podana do publicznej wiadomości informacja o ogloszeniu
konsultacji Poprzez umieszczenie w Biuletynie lnformacji Publicznej pod adresem internetowym
httP://biP.dabrowazie|ona.pll i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona pod adresem
httP://dabrowazielona.pll (w zakładce konsultacje społeczne), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Dąbrowa Zielona oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości SoborzycÓ. Konsultacje zostały
PrzeProwadzone W dniach od 02.03.2017r. do dnia 31.03,2017r. W trakcie trwania konsultacji odbyło
się sPotkanie z mieszkańcami ulicy Świerczewskiego, na którym rozdano ankiety konsultacyjne.
AnkietY dostęPne były w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach, plac Wolności ].,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, gdzie również była możliwość
składania wypełnionych ankiet.

AnkietY PrzYjmowane były również przez pracownika Referatu organizacyjnego i Spraw
SPołeczno ObYwatelskich, w godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, plac Kościuszki 31,
pokój nr 8,

Do konsultacji uprawnionych było 219 osób. Ankiety konsultacyjne pobrało 36 osób,

Wypełnione ankiety konsultacyjne zwróciło 16 osób.

W wyniku konsultacji :

- 4 osoby nie wyraziły zgody na zmianę nazwy ulicy

- ]- osoba oPowiedziała się aby zmienić nazwę ulicy lecz nie podala propozycji nowej nazwy ulicy

- 8 osób zaproponowało nazwę - ulica Długa

- 1osoba zaproponowała nazwę - ulica Adama Mickiewicza

- 1 osoba zaproponowała nazwę - ulica Jana Kochanowskiego

- 1 osoba zaproponowała nazwę Juliusza Słowackiego

W PrzeProwadzonej konsu|tacji najwięcej mieszkańców opowiedziało się za nową nazwą - ulica
,rDługa".

WYniki konsultacji WÓjt Gminy Dąbrowa Zielona przedstawi radnym na najbliższej sesji Rady Gminy.
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