
                                        Lipie, 13 marca 2015r. 

Protokół 

z konsultacji społecznych w miejscowości Troniny 

 

I. Podstawa prawna Konsultacji 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych 

 Uchwała Rady Gminy Lipie nr XLV/427/2014 z 23 kwietnia 2014r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie 

 Zarządzenie Wójta Gminy Lipie nr 0050.8.2015 z 17 lutego 2015r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w miejscowości Troniny 

II. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii w sprawie zmiany  urzędowego 

rodzaju miejscowości Troniny z ,,przysiółek wsi Danków" na ,,wieś". 

III. Harmonogram konsultacji 

Termin  

17.02.2015 
Podanie do publicznej wiadomości  

ogłoszenia o konsultacjach społecznych 

18-19.02.2015 Akcja informacyjna 

20.02.2015 Rozpoczęcie konsultacji 

3.03.2015 

godz. 17
00 

Otwarte zebranie w miejscowości Troniny w budynku Centrum 

Turystyki i Wypoczynku w Dorzeczu rzeki Liswarty (tzw. 

harcówce) z zapytaniem ankietowym. 

5.03.2015 Zakończenie konsultacji 

 

IV. Wyniki konsultacji 

 

1) Wyniki przeprowadzenia ankiety. 

 Uprawnione do udziału w ankiecie były pełnoletnie osoby na stałe zameldowane 

w miejscowości Troniny (na dzień 5 marca 2015r. – 61 osób uprawnionych) 

 Liczba wypełnionych ankiet: 33, w tym ważnych -31 , nieważnych -2 

 Pytanie w ankiecie: 

,,Czy jest Pani / Pan za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości TRONINY  

 z „przysiółek wsi Danków” na „wieś” ? 

 Rozkład  głosów ważnych. 

Liczba osób 

uprawnionych 

do udziału w ankiecie 

Liczba ważnych 

ankiet 

odpowiedzi w ważnych ankietach 

,,TAK” ,,NIE” 
Wstrzymuję się od 

głosu 

61 31 31 0 0 

 



 

2) Uwagi i wnioski złożone w trakcie konsultacji społecznych  

 Liczba złożonych wniosków do konsultacji: 3. 

 We wszystkich wnioskach zainteresowani wyrazili swoją pozytywną opinię 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troniny z ,,przysiółek wsi 

Danków" na ,,wieś", ponieważ we wnioskach zwracali się o to, żeby miejscowość 

Troniny była samodzielną wsią. 

 

V. Rekomendacje dla władz samorządowych: Rady Gminy Lipie 

 

W zapytaniu ankietowym udział wzięło 50,8% uprawnionych do tego mieszkańców 

gminy Lipie tzn. pełnoletnich na stałe zameldowanych w miejscowości Troniny. 

Wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości 

Troniny z ,,przysiółek wsi Danków" na ,,wieś". Ponadto 3 osoby nie uprawnione do 

udziału w ankiecie złożyły wnioski opowiadając się za zmianą, tzn. żeby Troniny były 

samodzielną wsią. 

Zgodnie z §11 ust.2 uchwały Rady Gminy Lipie XLV/427/2014 z 23 kwietnia 2014r. 

oraz powyższymi wynikami konsultacji, zobowiązuje się Wójta Gminy Lipie do 

przekazania Radzie Gminy Lipie pozytywnej rekomendacji mieszkańców dla 

proponowanej zmiany. 

VI. Postanowienie końcowe 

Na podstawie §12 ust.2 uchwały Rady Gminy Lipie XLV/427/2014 z 23 kwietnia 

2014r. uznaje się spełniony został wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych. 


