
Klukowo, dnia 21.11.2022 r. 

 

Informacja/protokół  

z przeprowadzonej w dniach od 17.10.2022 r. do 28.10.2022 r.  konsultacji społecznych  

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na 

Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1443) oraz uchwały Nr XXIII/140/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Klukowo (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego poz. 411 z późn. zm.) Wójt Gminy Klukowo ogłosił konsultacje społeczne  

z mieszkańcami sołectwa Dzikowiny oraz miejscowości Żabiniec w sprawie zmiany rodzaju 

miejscowości Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś. 

W konsultacjach społecznych mogli brać udział mieszkańcy sołectw Dzikowiny i Żabiniec 

uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Celem konsultacji było poznanie opinii 

mieszkańców tych sołectw na temat zmiany rodzaju miejscowości.  

Jako rodzaj konsultacji zgodnie z art. 9 ust. uchwały Nr XXIII/140/14 Rady Gminy Klukowo  

z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Klukowo ustalone zostało bezpośrednie otwarte spotkanie z mieszkańcami  

w postaci zebrania wiejskiego, którego termin ustalono na 20 października 2022 r. na godzinę 10:00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie wraz z możliwością pisemnego wyrażenia opinii. Ze 

spotkania sporządzono notatkę służbową. 

O przeprowadzeniu konsultacji mieszkańcy zostali poinformowani za pomocą obwieszczenia, które 

stanowiło załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Klukowo z dnia 07.10.2022 r.   

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 

Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś, które zostało 

opublikowane na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo oraz sołectw Dzikowiny i Żabiniec, na 

stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu wpłynęło 23 sz. formularzy konsultacyjnych, w tym 

największą ilość przynieśli sołtysi: 22 sz. Jeden formularz złożono w sekretariacie Urzędu Gminy. 

Drogą pocztową  oraz pocztą elektroniczną nie wpłyną żaden formularz. Natomiast podczas spotkania 

z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 20.10.2022 r. godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Klukowie nie zebrano formularzy, ponieważ nie pojawił się na nim żaden z mieszkańców. 

Po upłynięciu terminu składania formularzy konsultacyjnych, zgodnie z art. 8 ust. 2 Zarządzenia nr. 

0050.32.2022 Wójta Gminy Klukowo z dnia 07.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec 

na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś osoba uprawniona przeanalizowała oraz zliczyła wszystkie 

formularze.  

 



Wyniki konsultacji przedstawiły się następująco: 

 Liczba osób uprawniona do głosowania  

Dzikowiny:           24 osoby 

Żabiniec                41 osób  

 Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 

Dzikowiny: 11 osób 

w tym w zebraniu wiejskim wzięło 0 osób 

Żabiniec: 12 osób 

w tym w zebraniu wiejskim wzięło 0 osób 

 Liczba głosów na „TAK”  23 

 Liczba głosów na „NIE”   0 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż na 23 oddanych głosów 

na TAK było100 % wszystkich osób, które wzięły udział w konsultacjach. Wynika z tego iż wszyscy 

mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wyrazili chęć zmiany rodzaju miejscowości. Wójt Gminy 

Klukowo także wyraził chęć zmiany rodzaju miejscowości.  

W związku z powyższym Rada Gminy w drodze Uchwały wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości 

Dzikowiny ustalonej jako część wsi Żabiniec na Dzikowiny rodzaj miejscowości wieś. 

Protokół stanowiący informację o wynikach konsultacji podlega publikacji na stronie internetowej 

Gminy Klukowo, w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo 

oraz sołectw Dzikowiny i Żabiniec. 
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