Zielona Góra, 2 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONSULTACJI
przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra.
Komisja w składzie:
1) przewodniczący: Paweł Wawryk;
2) członkowie: Weronika Wziętek;
3)

Sylwia Bartkowicz;

4)

Mariola Różbicka.
stwierdza:

Przebieg konsultacji społecznych
Przedmiot konsultacji społecznych dotyczył zmiany granic miasta Zielona Góra określonych na

1.

załączonej mapie.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie ankiety konsultacyjnej w terminie od 24 lutego 2020
r. do 28 lutego 2020 r. w dniach:
a) poniedziałek, wtorek, środa w godz. 9.00 - 14.00,
b) czwartek, piątek w godz. 14.00 – 19.00;
Dostępność formularzy konsultacyjnych.

2.

Formularze ankiet konsultacyjnych wraz z mapą były udostępnione w formie elektronicznej
w Biuletynie

Informacji

Publicznej

pod

adresem:

http://bipdzielnica.zielonagora.pl/,

zakładka:

konsultacje.
Formularze ankiet konsultacyjnych w formie papierowej były udostępnione i wydawane w ustalonym
terminie konsultacji społecznych w punktach konsultacyjnych:
1) budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 - pok. 207

- w dniach i godzinach pracy urzędu;
2) świetlicach na obszarze określonym uchwałą Rady Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia
konsultacji społecznych.
3. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy składali w punktach konsultacyjnych.
Wyniki konsultacji społecznych
Na podstawie złożonych ankiet konsultacyjnych stwierdza się, że:
1) w konsultacjach społecznych udział wzięło:
- 87 mieszkańców, w tym:
- 65 mieszkańców sołectwa Ochla;
- 22 mieszkańców sołectwa Jeleniów.
(...)
2) na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Ochla polegającą na włączeniu do Sołectwa
Ochla części obszaru Gminy Świdnica?” odpowiedzi udzieliło ogółem: 65 mieszkańców, w tym:
- za zmianą granic opowiedziało się 48 mieszkańców
- przeciw zmianie granic opowiedziało się 17 mieszkańców

3) na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa Jeleniów polegającą na wyłączeniu z Sołectwa
Jeleniów części obszaru i włączeniu do Gminy Świdnica?”
odpowiedzi udzieliło ogółem: 22 mieszkańców, w tym:
- za zmianą granic opowiedziało się 19 mieszkańców;
- przeciw zmianie granic opowiedziało się 3 mieszkańców.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy komisji:
1) przewodniczący: Paweł Wawryk;
2) członkowie: Weronika Wziętek;
3)

Sylwia Bartkowicz;

4)

Mariola Różbicka.
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