PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY
wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory
Na podstawie uchwały Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego
2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Kaczory opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1460 oraz uchwały
Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1461 Wójt Gminy Kaczory
w dniu 1 marca 2021 r. wydał zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie terminu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 3 marca do 15 marca
2021 r.
Zliczenia opinii mieszkańców gminy Kaczory wyrażonych w ankietach
konsultacyjnych dokonał Zespół powołany Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Kaczory
z dnia 15 marca 2021 r.
w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)

Iwona Świątkowska – Sekretarz Gminy,
Katarzyna Sawczak – Główny Specjalista,
Zdzisława Kępczyńska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
Henryk Witt – sołtys wsi Kaczory (radny gminy),
Jan Kieruj – sołtys wsi Dziembowo (radny gminy).

Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 6204 pełnoletnich mieszkańców całej gminy
Kaczory, w tym w sołectwie Kaczory 2345 mieszkańców.

I.

Wyniki Konsultacji na terenie gminy Kaczory

Liczba osób uprawnionych do głosowania
- 6204
Liczba osób biorących udział w głosowaniu - 1991 co stanowi 32,09 % w tym:
➢ głosów ważnych 1920 co stanowi – 30,95 %
➢ głosów nieważnych 71 co stanowi - 1,14 %
Liczba głosów „za” – 1433 co stanowi – 74,64 %
Liczba głosów „przeciw” – 351 co stanowi – 18,28 %
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 136 co stanowi – 7,08 %.

II. Wyniki konsultacji na terenie sołectwa Kaczory
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób biorących udział w głosowaniu -

2345
667 co stanowi - 28,44 %

Liczba głosów „za” – 471 co stanowi – 70,61 %
Liczba głosów „przeciw” – 179 co stanowi – 26,84 %
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 17 co stanowi - 2,55 %.

III. Wyniki konsultacji na terenie pozostałych sołectw gminy Kaczory(z wyłączeniem
sołectwa Kaczory)
Liczba osób uprawnionych do głosowania

-

Liczba osób biorących udział w głosowaniu -

3859
1253 co stanowi - 32,47 %

Liczba głosów „za” – 962 co stanowi – 76,78 %
Liczba głosów „przeciw” – 172 co stanowi – 13,72 %
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 119 co stanowi – 9,50 %.

IV. Uwagi - brak

Kaczory, dnia 18 marca 2021 r.

Podpisy członków Zespołu:
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5. ………………………………………..

