INFORMACJA
O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
I SPOSOBIE ROZSTZRYGNIĘCIA ICH
PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KLUCZBORKU
zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami
zamieszkałymi w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej dotyczących zniesienia
urzędowej nazwy miejscowości „Nowy Dwór”
a także sposób rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską w Kluczborku
1. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi w Kluczborku
przy ulicy Nowodworskiej było zasięgnięcie opinii w sprawie zniesienia urzędowej
nazwy miejscowości z „Nowy Dwór” ( rodzaj „część” miasta Kluczbork ).
2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 2 listopada do 30 listopada 2019
roku.
3. W konsultacjach społecznych mieli prawo brać udział mieszkańcy zamieszkali i
zameldowani w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej:
a. posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy,
b. wpisani do stałego rejestru wyborców.
Ogólna liczba uprawnionych – 44 osoby.
4. Liczba mieszkańców biorących udział w konsultacji – 12 osób.
5. Konsultacje społeczne odbywały się będą w ten sposób, że na liście konsultacyjnej,

dostępnej w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, w godzinach pracy Urzędu, osoby o
których mowa w pkt 3, stawiając się osobiście mogły udzielić odpowiedzi na pytanie:
"Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Nowy Dwór” ( rodzaj
„część” miasta Kluczbork?
Stwierdza się, że na wyżej wymienione pytanie:
a/ odpowiedzi „Jestem za” udzieliło
b/ odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło
c/ odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliło

- 6 osób
- 6 osób
- 0 osób

6. Omówienie wyników konsultacji:
W konsultacjach społecznych z mieszkańcami zameldowanymi i zamieszkałymi w
Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej dotyczących zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości „Nowy Dwór” wzięło udział 12 osób spośród 44 uprawnionych, co
stanowi 27,27% uprawnionych do wzięcia w nich udziału mieszkańców
zameldowanych i zamieszkałych w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej.
Za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Nowy Dwór ”, odpowiadając na
pytanie ankiety pozytywnie (jestem za) odpowiedziało 6 osób czyli 50,00%
mieszkańców biorących udział w konsultacjach, negatywnie ( jestem przeciw )
odpowiedziało także 6 osób czyli 50,00% mieszkańców biorących udział w
konsultacjach.

Zgodnie z § 2 pkt 6) Uchwały Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24
września 2019 roku, konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich
uczestniczących.
Zgodnie z § 3 pkt 2) Uchwały Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24
września 2019 roku, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady
Miejskiej w Kluczborku podejmującej rozstrzygnięcie w sprawie objętej
konsultacjami.
Rada Miejska w Kluczborku podjęła rozstrzygnięcie, iż mimo że konsultacje społeczne
zakończyły się wynikiem nierozstrzygniętym, Gmina Kluczbork wystąpi z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z
wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Nowy Dwór”.
Wyniki głosowania:
ZA:21, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:0.
Sporządził:
Zbigniew Brudko

