
Protokół 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących  zniesienia   

nazwy miejscowości Antoniew, Jaworzyna -Parcel, Mnich -Północ, Oporówek,  

Oporów-Muzeum, Tomczyn  

 

 

1. Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. Wójt Gminy Oporów zarządził 

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Samogoszcz, Mnich-

Południe, Jurków Pierwszy, Oporów. 

2.Celem konsultacji było: 

a)  poznanie opinii mieszkańców miejscowości Samogoszcz  w sprawie  zniesienia  nazwy 

miejscowości: 

- Antoniew ( część wsi Samogoszcz) 

- Jaworzyna -Parcel ( część wsi Samogoszcz) ; 

b) poznanie opinii mieszkańców miejscowości Mnich – Południe   w sprawie  zniesienia  nazwy 

miejscowości Mnich-Północ ( część wsi Mnich-Południe); 

c) poznanie opinii mieszkańców miejscowości Jurków Pierwszy  w sprawie  zniesienia  nazwy 

miejscowości Oporówek (część wsi Jurków Pierwszy); 

d) poznanie opinii mieszkańców miejscowości Oporów w sprawie  zniesienia  nazwy 

miejscowości 

-  Oporów- Muzeum ( część wsi Oporów) 

- Tomczyn (część wsi Oporów) 

3. Konsultacje społeczne zostały  przeprowadzone w terminie od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 

28 lutego 2020 r.  w formie badania opinii mieszkańców, które polegało na wypełnieniu 

formularza ankietowego . 

4.Informacja o konsultacjach została umieszczona na:  

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów 

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oporow.pl 

5. Formularze ankiety dostępne były: w formie papierowej : w urzędzie gminy oraz u sołtysa, 

w wersji elektronicznej na stronie bip,.oporow.pl, zakładka: konsultacje społeczne. 

6. Wynik konsultacji:  

 1) zniesienie nazwy miejscowości Antoniew:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 53 

http://www.bip.oporow.pl/


b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 2 

c) ilość głosów ważnych: 2 

d) ilość głosów nieważnych: 0 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 2 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 0 

Wszystkie oddane głosy były ważne i były oddane za zniesieniem nazwy miejscowości 

Antoniew. 

 

2) zniesienie nazwy miejscowości Jaworzyna-Parcel:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 53 

b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 2 

c) ilość głosów ważnych: 2 

d) ilość głosów nieważnych: 0 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 2 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 0 

Wszystkie oddane głosy były ważne i były oddane za zniesieniem nazwy miejscowości 

Jaworzyna-Parcel. 

 

3) zniesienie nazwy miejscowości Mnich-Północ:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 103  

b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 3 

c) ilość głosów ważnych: 3 

d) ilość głosów nieważnych: 0 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 3 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 0 

Wszystkie oddane głosy były ważne i oddane za zniesieniem nazwy miejscowości Mnich-

Północ.  

 

4) zniesienie nazwy miejscowości Oporówek:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 61 

b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 4 

c) ilość głosów ważnych: 4 



d) ilość głosów nieważnych: 0 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 4 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 0 

Wszystkie oddane głosy były ważne i oddane za zniesieniem nazwy miejscowości Oporówek. 

 

5) zniesienie nazwy miejscowości Oporów-Muzeum:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 296 

b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 8 

c) ilość głosów ważnych: 7 

d) ilość głosów nieważnych: 1 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 6 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 1 

Oddano 7 głosów ważnych, z których 6 głosów jest za zniesieniem nazwy miejscowości 

Oporów-Muzeum, a 1 głos jest przeciw zniesieniu nazwy miejscowości Oporów-Muzeum.  

 

6)  zniesienie nazwy miejscowości Tomczyn:  

a )ilość osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach : 296 

b) ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach: 8 

c) ilość głosów ważnych: 7 

d) ilość głosów nieważnych: 1 

e) ilość głosów ważnych za zniesieniem nazwy miejscowości: 6 

f) ilość głosów ważnych przeciw  zniesieniu nazwy miejscowości: 1 

Oddano 7 głosów ważnych, z których 6 głosów jest za zniesieniem nazwy miejscowości 

Tomczyn , a 1 głos jest przeciw zniesieniu nazwy miejscowości Tomczyn .  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła: M. Leitgeber  

                                                                                                                       Wójt Gminy 

                                                                                                           /-/ Robert Pawlikowski 

Oporów, dnia 03.03.2020 r.  


