
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji  z mieszkańcami Gminy Biesiekierz dotyczących

wprowadzenia urzędowych nazw ulic

Zgodnie z Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 19 marca 2015r.
w  dniach  od  01  czerwca  2015  r.  do  25  czerwca  2015  r.  przeprowadzone   zostały
konsultacje lokalne  z  mieszkańcami Gminy Biesiekierz  zamieszkałymi na terenie
miejscowości Stare Bielice, Nowe Bielice i Biesiekierz  mające na celu  poznanie ich
opinii w sprawie  zamiaru wprowadzenia w tych miejscowościach urzędowych nazw
ulic.

Przedmiotem konsultacji  było  ankietowe udzielenie odpowiedzi na pytanie o treści:
„Czy  jest  Pan/Pani  za  wprowadzeniem  nazewnictwa  ulic  w  miejscowości  swojego
zamieszkania”
Wzór ankiety określony został uchwałą Rady Gminy.

Zarządzeniem Nr 12 /2015 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 01 czerwca 2015r.
powołany został zespół roboczy ds. przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje  prowadzone  były  poprzez  udostępnienie  ankiet  konsultacyjnych
rozprowadzanych  bezpośrednio  przez  członków  zespołu  roboczego  wśród
mieszkańców   w/w   wymienionych  miejscowości  (  każdy   członek  zespołu  miał
określony  obszar  działania).  Zespół  roboczy   akcję   skutecznego  rozprowadzania
ankiet wśród mieszkańców  prowadził  od  08.06. br.  do 25.06. br. 

Ankiety  wyłożone  były  także  w  sklepach  w  miejscowościach  Stare  Bielice,  Nowe
Bielice, Biesiekierz  oraz  u sołtysów i radnych z tych sołectw.

Informacja  o  konsultacjach  umieszczona została  również   w Biuletynie  Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Biesiekierzu oraz na tablicach informacyjnych Urzędu
Gminy i w Sołectwach.

Mieszkańcy mogli wypełniać ankiety bezpośrednio   w miejscach ich udostępnienia,
przesyłać   ankiety  pocztą  na  adres  Urzędu,  składać  w  sklepach,  u  sołtysów  oraz
radnych swoich miejscowościach.    
W miejscowości Nowe Bielice  zespół roboczy ankiety wraz z kopertami zwrotnymi
dostarczył  do  wszystkich   skrzynek  pocztowych   mieszkańców  Nowych  Bielic.  W
miejscowości Stare Bielice 6-cio osobowy zespół ankieterów, ankietował dostarczając
mieszkańcom ankiety osobiście

Wyniki konsultacji:
Liczba  mieszkańców  ustalona  na  dzień  30.06.2015,  uprawnionych  do  udziału  w
konsultacjach wynosiła:
- Stare Bielice – 1804
- Nowe Bielice – 1010
- Biesiekierz – 976



W konsultacjach udział wzięły 642 osoby.

Na pytanie:
„Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem  nazewnictwa ulic  w miejscowości
Stare Bielice”  odpowiedzi  „ jestem za”                   udzieliło  -   234   osoby
                                                    „ jestem przeciw „         udzieliło   -     40    osób

Na pytanie:
„Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem  nazewnictwa ulic  w miejscowości
Nowe Bielice”  odpowiedzi  „ jestem za”                    udzieliło  -  104    osoby
                                                     „ jestem przeciw „         udzieliło  -    62    osoby
Na pytanie:
„Czy  jest Pan/Pani za wprowadzeniem  nazewnictwa ulic  w miejscowości
Biesiekierz”    odpowiedzi  „ jestem za”                    udzieliło  -    52    osoby
                                                  „ jestem przeciw „          udzieliło  -   150     osób

Wnioski z przeprowadzonej konsultacji:

Konsultacje  prowadzone były   zgodnie  z  Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy
Biesiekierz  z  dnia  19  marca  2015r.   w  sprawie   przeprowadzenia  konsultacji  z
mieszkańcami  gminy  Biesiekierz  i  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę
mieszkańców  biorących udział w konsultacjach. 

Formę wyrażenia opinii w ramach konsultacji udostępniono mieszkańcom w
sposób zapewniający  jak największy ich  udział  w prowadzonych konsultacjach. Po
ilości  dostarczonych  do  Urzędu  Gminy  ankiet,  uznano,  że  termin   konsultacji
określony w uchwale  był wystarczająco  długi i umożliwiający wzięcie w nim udziału
mieszkańcom. Ostatnie  ankiety wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 15 lipca br. 
      Wyniki  konsultacji  wskazują  jednoznacznie  na  to,  iż  mieszkańcy   Sołectwa
Stare Bielice i Sołectwa Nowe Bielice są za wprowadzeniem  urzędowych nazw ulic.
Zdecydowana  większość  mieszkańców  Sołectwa  Biesiekierz  biorąca  udział  w
konsultacjach  opowiedziała  się  przeciwko  wprowadzeniu  urzędowych  nazw ulic  w
miejscowości Biesiekierz.


