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Informacja  
o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Prusinowice, 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice 
 
 
 W dniach od 08.04.2022 r. do 30.04.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 
z mieszkańcami sołectwa Prusinowice, w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji, tj. nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną wewnętrzną oznaczoną jako 
działka ewidencyjna nr 33/12, obręb geodezyjny Prusinowice, gmina Pakosławice. Konsultacje 
społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice 
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Pakosławice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1066). 
 Konsultacje przeprowadzone były w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Prusinowic 
(sołectwo Prusinowice). Ankiety z propozycjami wraz z uzasadnieniem powinny być przekazane 
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na 
adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: ug@pakoslawice.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r. 
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. Powyższe 
konsultacje miały zasięg lokalny, ograniczający się do sołectwa Prusinowice. 
 Zarządzenie Nr 329/22 Wójta Gminy Pakosławice w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami sołectwa Prusinowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Prusinowice wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie internetowej www.pakoslawice.pl , 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pakoslawice.pl , na profilu Gminy 
Pakosławice na Facebooku, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Pakosławice oraz w sołectwie Prusinowice. 
 W dniach od 08.04.2022 r. do 30.04.2022 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła 1 (jedna) ankieta 
konsultacyjna z proponowaną nazwą ulicy: BOCZNA. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że 
ulica, której nadawana jest nazwa to prostopadłe odgałęzienie ulicy Sikorskiego stąd propozycja 
odnosząca się do lokalizacji tej ulicy – Boczna. 
 Biorąc pod uwagę, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób wskazany w uchwale 
Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosławice, należy uznać je za ważne. 
Zgodnie z powyższym został spełniony wymóg konsultacji społecznych, który jest warunkiem 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice. 
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