
Sorkwity, dnia 18 stycznia 2022 r.

Nasz znak: RBG.0113.6.2022

RAPORT Z WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
przeprowadzonych z mieszkańcami  miejscowości Maradzki Chojniak, gm. Sorkwity

dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z „Maradzki Chojniak - część wsi"
na „Maradzki Chojniak  – wieś”

Podstawa prawna:  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1443) oraz Uchwałą Nr 17/11/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sorkwity (Dz. Urz.
Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r. poz. 3820) oraz Zarządzenia Nr. 93/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28
grudnia  2021  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  zmiany  rodzaju  miejscowości:
Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd. 

1. Przedmiot i cel konsultacji:
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2022 r. w celu poznania
opinii mieszkańców miejscowości Maradzki Chojniak w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z Maradzki Chojniak –
część wsi Maradki na Maradzki Chojniak rodzaj miejscowości – wieś. 

2. Podmioty zaangażowane w konsultacje:
Podmiotami  angażowanymi  bezpośrednio  do  udziału  w  przeprowadzeniu  niniejszych  konsultacji  byli  mieszkańcy
miejscowości Maradzki Chojniak gm. Sorkwity, Sołtys Sołectwa Maradki, pracownicy Urzędu Gminy w Sorkwitach.   
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity,  na stronie internetowej  www.gminasorkwity.pl,  Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Maradki i w mediach społecznościowych. Ze
wzg. na trwającą pandemię choroby Covid – 19 odstąpiono od organizacji zebrań wiejskich.

3. Przebieg i zastosowane formy konsultacji:
Konsultacje polegały na zebraniu opinii mieszkańców miejscowości Maradzki Chojniak wyrażonej poprzez udzielenie
odpowiedzi „ POPIERAM ZMIANĘ”, „ JESTEM PRZECIW” lub „ NIE MAM ZDANIA”  na pytanie „ Czy jesteś za
zmianą rodzaju miejscowości Maradzki Chojniak ustalonej urzędowo jako część wsi Maradki  na Maradzki Chojniak
rodzaj miejscowości – wieś?” wzór stanowił załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 93 z dnia 28
grudnia  2021  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  zmiany  rodzaju  miejscowości
Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd. Formularze konsultacyjne opublikowane
zostały  na  stronie  internetowej  www.gminasorkwity.pl,  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy
Sorkwity,  rozdysponowane zostały  w  Urzędzie  Gminy w Sorkwitach  oraz  dystrybuowane przez  Sołtysa  Sołectwa
Maradki. Dodatkowych informacji udzielono pod nr tel. 89 -742 85-37 w godzinach pracy urzędu oraz pokoju nr 12
Urzędu Gminy w Sorkwitach. 

4. Wyniki konsultacji społecznych:
W terminie od 3 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2022 r. nie złożono wypełnionych kart konsultacyjnych. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 17

Mieszkańcy nie wypowiedzieli się poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w temacie proponowanej zmiany
urzędowego rodzaju miejscowości z „Maradzki Chojniak - część wsi" na „Maradzki Chojniak – wieś”.

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  17/11/2014  Rady  Gminy  Sorkwity  z  dnia  17  listopada  2014  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu
przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Sorkwity,  konsultacje  społeczne  są  ważne,  bez
względu na ilość osób w nich uczestniczących. Wyniki konsultacji przedstawia się mieszkańcom gminy oraz Radzie
Gminy Sorkwity.
Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
www.gminasorkwity.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz tablicach ogłoszeń Sołectwa Maradki.

Zastępca Wójta Gminy Sorkwity
/-/ Małgorzata Rzekanowska


