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*Ji. śńT;iórilfó.rle Protokół z przebiegu konsultacji
w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z,,Reczków - część wsi Papiernia''

na ,,Reczków - wieś''

1. Podstawa przeprowadzenia konsultacji:
o art. 8 ust' 2 z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości

iobiektowftziografi'cznych(tj.Dz'rJ'z2019r'poz'1443)'
o uchwata Nr XXX234]2O2I Rady Gminy w Fałkowie z dnia f9 grudnia 20f1' r,

w sprawie okreŚlenia zasad i trybu pŹepfowadzania konsultacji społecznych

z mieszkaflcami Gminy Fałków,
. zatządzenie nr 1l2O22 Wójta Gminy Fałków z dnia 24 styczttia 20f2 r. w Sprawe
, przeptowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej

nazl({y miejscowoŚci ,'Reczków _ częŚĆ wsi Papiernia'' na ,'Reczków _ wieś,'.

2, Przedmiot konsultacji:
Konsultacje społeczn"e dotyczyŁy vtyrazenia opinii ptzez mieszkńców miejscowoŚcl

Reczkowwsprawie zm1any rodzaju urzędowej nazw! miejscowości ',Reczków_ 
częśc

wsi Papiernia,, na ,'Reczków- wieś', poprzez-udzie1ęnie odpowiedzi na pytanie: ,,,Czy

jesteś za zmianą rodzaju urzędowó; nazwy miejscowoŚci o,Reczków _ część wsi

Papiernia'' na ,,Reczków _ wieś''? .

3. Osoby uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:
Up,ń.,ione do udziału w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie mieszkające

na terenie miejscowoŚci Reczków.

4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsu1tacj. pi".p,o*adzono w dniacń odf6 stycznia 2022 r, do 1 1 lutego 2022 r.

5. Forma konsultacji:
Konsultacje uytv przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie

i podpisanie ankiety konsultacyjnej.
Ankieta konsultaryjna była 

-udostępniona 
na stronie internetowej Gminy Fałków,

wBiuletynie Infońacji Publicznej,.poprzez włoŻenie wsekrętariacie Urzędu Gminy

w Fałkowie oraz udostępnienie u sołtysa sołectwa Papiernia.

Wypełnione ankiety 
'Lonsultacyjne 

składane były u sołtysa sołectwa Papiernia,

- w sękretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania.

6. Wyniki konsultacji:
C Liczbauprawnionych do udziaŁlw konsultacjach _ 27 osob

C Liczba otrzymanych aŃiet konsultacyj ny ch - 23

o Liczba odPowiedzi na TAK - 23

o L\czba odpowiedzi na NIE - 0

Mieszkańcy bioiący udział w konsultacj ach j ednogłośnie wypowiedzieli zmianą rodzaju

miejscowości Reczków na więŚ.

Proiokoł z konsultacji zostanie ptzekazany Radzie Gminy

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej Gminy FPkj wywieszony na
w miejscowoŚci

Reczków w terminię 7 dni od jego sporządzenia.

Fałków, dnia 14lutego f02f r,

Sporządziła: Barbara Badelska

w Fałkowie opublikowany

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogło

enryk Gg,ny


