
strona 1 z 2 

RRN.6625.2.2017         Wierzbica, dnia 5 czerwca 2017 r. 
 
 
 

INFORMACJA 
o wynikach konsultacji dotyczących 

zmiany nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy 
 
 

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr XX/131/2016 
Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wierzbica (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 5301). 
 

I. Przebieg konsultacji 
 

1. Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany 
nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. 

 
2. Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 27/2017 Wójta 

Gminy Wierzbica z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
dotyczących zmiany nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. 

 
Ww. zarządzenie zostało: 
– opublikowane na stronach internetowych: BIP Gminy Wierzbica oraz Urzędu 

Gminy w Wierzbicy (w dniu 12.05.2017 r.); 
– wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz na tablicy 

ogłoszeń przy ul. Janka Krasickiego (w dniu 12.05.2017 r.); 
– rozplakatowane w budynkach mieszkalnych oraz Gminnej Bibliotece Publicznej, 

Gminnym Ośrodku Kultury i Ośrodku Zdrowia (w dniu 15.05.2017 r.). 
 
3. Konsultacje były przeprowadzone: 
– w dniach 17 – 31.05.2017 r. (14 dni); 
– w formie ankiet umożliwiających wybór spośród dwóch wskazanych nazw tj. 

ul. Ignacego Krasickiego lub ul. Szkolnej. 
 
Ankiety były wyłożone na stolikach w korytarzach Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w 

pokojach nr 18 i 21. Przyjmowanie i rejestrowanie ankiet miało miejsce w pokojach 18 i 21. 
 
4. Konsultacje miały charakter lokalny, tj. uprawnionymi do udziału 

w konsultacjach byli mieszkańcy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy posiadający czynne 
prawo wyborcze. 

 
5. Łącznie w Urzędzie Gminy w Wierzbicy wyłożono 530 ankiet, z czego pobrano 

415 ankiet. Wypełnionych ankiet złożono 190. 
  
Ze 190 złożonych ankiet: 
– w 1 nie wskazano imienia i nazwiska mieszkańca, ankieta była opatrzona jedynie 

nieczytelnym podpisem; 
– 1 ankieta została wycofana przez osobę, która ją złożyła; 
– 2 ankiety zostały złożone 16.05.2017 r. tj. przed terminem rozpoczęcia 

konsultacji. 
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Powyższe ankiety zostały wykluczone i nie były brane pod uwagę przy zliczeniu 
wyniku konsultacji. 

 

II. Wyniki konsultacji 
 
W wyniku przeprowadzenia konsultacji wpłynęło 186 poprawnie wypełnionych 

i złożonych ankiet. 
 
184 mieszkańców wskazało jako nową nazwę ul. Ignacego Krasickiego. 
 
2 mieszkańców wskazało jako nową nazwę ul. Szkolną. 
 

III. Wnioski 
 
Konsultacje uznaję za ważne na podstawie § 3 ust. 2 uchwały przywołanej na 

wstępie. W związku z tym, że 98,9% prawidłowo wypełnionych i złożonych ankiet jako nową 
nazwę dla ul. Janka Krasickiego wskazano nazwę ul. Ignacego Krasickiego. 

Zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Gminy Wierzbica uwzględniający wolę 
mieszkańców ul. Janka Krasickiego. 

 
Serdecznie dziękuję mieszkańcom ul. Janka Krasickiego za zaangażowanie i szeroki 

udział w Konsultacjach. 
 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Inspektor 
Małgorzata Ogorzałek 
tel. 048 618 36 16 


