
PROTOKÓŁ 

z konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w sprawie zmiany nazwy 

miejscowości  przeprowadzonych w dniach od 14 września 2020 r. do 28 września 2020 r. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 713 ) w związku z § 8 w zw. z §13 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XIX/129/2019 

Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Gniezno ,przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi 

Dębowiec dotyczące zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości. 

 

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany 

urzędowej nazwy miejscowości. Konsultacje trwały w okresie od 14 września 2020 r. do 28 września 

2020 r  i mogli w nich uczestniczyć mieszkańcy wsi Dębowiec. Według wykazu mieszkańców 

sporządzonego przez pracownika Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Gniezno w konsultacjach 

uprawnionych do wzięcia udziału było166 osób. Konsultacje przeprowadzono za pomocą ankiety, 

której formularz stanowił załącznik do Zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia  

30 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy 

miejscowości . Formularze ankiety dostępne były u sołtysa sołectwa Dębowiec, na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniezno oraz na stronie internetowej Gminy Gniezno. 

Wypełnione ankiety można było przesłać pocztą, pocztą elektroniczną jak i przekazywać 

bezpośrednio do urzędu (w tym za pośrednictwem sołtysa). 

 

Ustalono treść pytania konsultowanej sprawy – Proponowana nazwa urzędowa wsi: 

„ Dębowiec”, 

„ Dębówiec”. 

 

Mieszkańcy głosowali poprzez postawienie znaku X przy proponowanej przez siebie nazwie 

miejscowości. Od sołtysa sołectwa Dębowiec – Marka Nowaka zostało pobranych 125 ankiet 

konsultacyjnych (odbiór ankiet został potwierdzony podpisami na wykazie mieszkańców, który 

został sporządzony przez pracownika Ewidencji Ludności jednak nie wszystkie osoby, które pobrały 

od sołtysa ankiety zwróciły je ), pozostałe ankiety zostały pobrane z innych dostępnych źródeł. 

 

Wyniki konsultacji: 

1. Liczba osób biorących udział w konsultacjach – 111, 

2. Liczba ankiet, która wpłynęła w czasie trwania konsultacji do Urzędu Gminy Gniezno – 113 ( w 

tym 2 mieszkańców złożyło w terminie te same ankiety dwukrotnie – przez sołtysa i drogą mailową )., 

3. Liczba ankiet ważnych – 108, 

4. Liczba ankiet ważnych gdzie postawiono znak X przy nazwie Dębówiec – 108, 

5. Liczba ankiet ważnych gdzie postawiono znak X przy nazwie Dębowiec – 0, 

6. Liczba ankiet nieważnych – 3  w tym: 

– w 1 ankiecie nie postawiono znaku X, 

– w 2 ankietach postawiono znak X przy każdej nazwie i jeden znak X skreślono nie stawiając 

parafki ) 

 

Stwierdza się, że konsultacje zarządzono i przeprowadzono prawidłowo oraz, że ich wynik jest 

wiążący. Wyniki konsultacji zgodnie z §16 uchwały Rady Gminy Gniezno nr: XIX/129/2019 z dnia 



30 grudnia 2019 będą opublikowane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie 

internetowej Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Gniezno. 

 

         Z up. Wójta Gminy Gniezno 

         Maciej Mądry 

         Zastępca Wójta Gminy Gniezno 

 

 

Do oryginału protokołu załączono: 

– wykaz z kartoteki aktualnych mieszkańców 

– ankiety konsultacyjne – 113 sztuk 


