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INFORMACJA 

O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

I SPOSOBIE ROZSTZRYGNIĘCIA ICH  

PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KLUCZBORKU 

 

zawierająca wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami  

Sołectwa Bogacica w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada 

dla miejscowości krężel położonej na terenie Sołectwa Bogacica 

a także sposób rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską w Kluczborku 
 

1. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bogacica było 

zasięgnięcie opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiołek wsi Bogacica na 

osada dla miejscowości Krężel położonej na terenie Sołectwa Bogacica. 
 

2. Konsultacje zostały przeprowadzone podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogacica w 

dniu 29 sierpnia 2022 roku. 
 

3. W konsultacjach społecznych mieli prawo brać udział mieszkańcy Sołectwa Bogacica. 

 

4. Liczba mieszkańców biorących udział w konsultacji – 39 osób. 

 

5. Konsultacje społeczne odbywały się w ten sposób, że podczas Zebrania Wiejskiego 

mieszkańcy Sołectwa Bogacica w jawnym głosowaniu poprzez podniesienie ręki 

mieszkańcy mogli udzielić odpowiedzi na pytania:  
 

a)   "Kto z Państwa jest za zmianą rodzaju miejscowości Krężel ( rodzaj "przysiółek wsi 

Bogacica" ) na  ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica?”, 

b)  "Kto z Państwa jest przeciw zmianie rodzaju miejscowości Krężel ( rodzaj "przysiółek wsi 

Bogacica") na Krężel ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica?”, 

c)   "Kto z Państwa wstrzymał się od głosu w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Krężel ( 

rodzaj "przysiółek wsi Bogacica" ) na Krężel ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie 

Sołectwa Bogacica?”. 

 

W wyniku jawnego glosowania ( w czasie głosowania było na sali 39 osób) uzyskano 

następującą liczbę głosów na poszczególne pytania: 
 

a)   "Kto z Państwa jest za zmianą rodzaju miejscowości Krężel ( rodzaj "przysiółek wsi 

Bogacica" ) na  ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica?” – 0 głosów 
b)  "Kto z Państwa jest przeciw zmianie rodzaju miejscowości Krężel ( rodzaj "przysiółek wsi 

Bogacica") na Krężel ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica?” – 34 

głosy 
c)   "Kto z Państwa wstrzymał się od głosu w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Krężel ( 

rodzaj "przysiółek wsi Bogacica" ) na Krężel ( rodzaj "osada" ) położonej na terenie 

Sołectwa Bogacica?” – 5 głosów 

 



Po takim rozstrzygnięciu podczas głosowania mieszkańcy Sołectwa Bogacica złożyli wniosek 

aby miejscowość Krężel ( rodzaj "przysiółek wsi Bogacica" ) na zmienić ( rodzaj "wieś" 

) Krężel. Wniosek ten został przegłosowany z wynikiem: 

za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 3 głosy 

 

6. Omówienie wyników konsultacji: 

 

W konsultacjach społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bogacica dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości z przysiółek wsi Bogacica na osada dla miejscowości Krężel położonej na terenie 

Sołectwa Bogacica wzięło udział 39 osób uprawnionych do wzięcia w nich udziału spośród 

mieszkańców Sołectwa Bogacica. 
Za zmianą rodzaju miejscowości Krężel z ( rodzaj "przysiołek wsi Bogacica" ) na Krężel ( 

rodzaj "osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica opowiedziało się 0 osób ( co stanowi 

0,00% mieszkańców biorących udział w konsultacjach), przeciw opowiedziało się 34 osoby ( 

co stanowi 87,19% mieszkańców biorących udział w konsultacjach) a wstrzymało się 5 osób ( 

co stanowi 12,83% mieszkańców biorących udział w konsultacjach). 

 

Zgodnie z § 2 pkt 4) Uchwały Nr XLV/678/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 

2022 roku, konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 
 

W związku z powyższym przedmiotowe konsultacje społeczne zakończyły się wynikiem 

negatywnym. 
 

Zgodnie z §  4) Uchwały Nr XLV/678/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2022 

roku, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Miejskiej w Kluczborku 

podejmującej rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. 

 

Rada Miejska w Kluczborku podjęła rozstrzygnięcie, iż  mimo tego, że konsultacje społeczne 

zakończyły się wynikiem negatywnym, Gmina Kluczbork wystąpi z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z wnioskiem 

o zmianę rodzaju miejscowości Krężel z ( rodzaj "przysiółek wsi Bogacica" ) na Krężel ( rodzaj 

"osada" ) położonej na terenie Sołectwa Bogacica. 
 

Wyniki głosowania: 

ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:2, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:0. 
 

Sporządził: 

Zbigniew Brudko 

Jarosław Kielar 

Burmistrz Miasta Kluczborka 

 


