INFORMACJA
O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH,
dotycząca zmiany lokalizacji pomnika upamiętniającego poległych za wolność
i niepodległość Polski w latach 1939-45, położonego w miejscowości Wola Osowińska
na działce nr 645/1
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/72/2019 Rady Gminy Borki z dnia
22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Borki (Dz. Urz. Woj. Lub. z 23 .09.2019 r. poz. 5171),
Wójt Gminy Borki podaje wyniki przeprowadzonych konsultacji:
1. Przedmiot konsultacji:
Konsultacjom poddana została zmiana lokalizacji pomnika upamiętniającego poległych
za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45, położonego w miejscowości
Wola Osowińska na działce nr 645/1.
2. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 30 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.
3. Przebieg konsultacji:
1) Zawiadomienie o konsultacjach społecznych;
2) Zarządzenie Wójta Gminy Borki nr 52 z dnia 30 marca 2021 r. wraz z załącznikiem nr
1-ankietą zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy
Borki: https://www.gminaborki.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach
elektronicznego systemu konsultacji społecznych oraz w formie obwieszczeń na terenie
obszaru objętego konsultacjami;
3) Ankiety w formie papierowej zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców gminy.
4. Forma konsultacji:
1. Wypełnioną ankietę należało przesłać poprzez jedną z wybranych form:
a. na adres poczty elektronicznej: malgorzata.warpas@gminaborki.pl,
b. dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Borki,
ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,
za pomocą ankiety elektronicznej dostępnej na stronie: https://konsultacje.gminaborki.pl/
5. Wyniki konsultacji:
W trakcie trwania konsultacji w formie papierowej wpłynęło 101 ankiet.
Szczegółowe zestawienie opinii:
Proponowane miejsca przeniesienia pomnika:
 plac Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej – 61głosów;
 plac Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej – 16 głosów;
 Inna lokalizacja (jaka?) :
- pod szkołą w Woli Osowińskiej – 18 głosów;
- inne miejsce w parku – 6 głosów.

Wszystkie ankiety wpłynęły w wyznaczonym czasie trwania konsultacji społecznych tj. od 30
marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.
Stanowisko Wójta z uzasadnieniem: Wójt Gminy Borki przychyla się do woli większości
mieszkańców gminy biorących udział w konsultacjach i popiera nowe miejsce dla
przedmiotowego pomnika czyli plac Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej.
Informacja niniejsza zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Gminy Borki https://www.gminaborki.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borki,
3) na terenie objętym konsultacjami,
4) w elektronicznym systemie Konsultacji społecznych
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