GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
(nazwa gminy)

PROTOKOt
z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dot. zmiany godzin pracy
Urzdu Gminy w Leoncinie w poniedzialek

I PRZEBIEG
1. Opts
Przedmiotem konsultacji byto poznanie opinli mieszkariców Gminy Leoncin w sprawie zmiany
godzin pracy Urzdu Gminy w Leoncinie w poniedziafek od 12:00 - do 20:00. Konsultacje
wszczto na podstawie Zarzdzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Leoncin z dnia 11 maja 2016
roku.
2. TERMtN
Konsultacje przeprowadzone byfy w dniach od 20 maja 2016 r. do 07 czerwca 2016 r.
3. INFORMACJA 0 ROZPOCZCIU
tnformacja o rozpoczciu konsultacji zostafa zamieszczona w dniu 13 maja 2016 r. na stronach:
www.Ieoncin.pI w zakfadce konsultacje, www.bip.teoncin.pI w zakfadce konsultacje, na tablicy
ogfoszeri w Urzdzie Gminy Leoncin oraz opublikowana w prasie tokalnej (Gazeta
Nowodworska nr 20 z dnia 17 maja 2016 r.).
4. FORMA I METODA KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzono metodq badania ankietowego. Formularz ankiety umieszczony
byt na stronach internetowych urzdu oraz dostpny w formie papierowej w sekretariacie
urzdu i u sottysOw. Wypetnionq ankietq natezato wystaé pocztq eIektroniczn na adres:
ug.leoncin@tten.pl lub przekaza6 sottysowi wtaciwemu wg. miejsca zamieszkania tub ztozyc
osobicie w siedzibie urzdu (ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin). Wypetnione ankiety byty
przechowywane w zamknitej i opiecztowanej urnie.
5. UPRAWNIENI DO UDZIAtU W KONSULTACJACH:
Osoby petnoletnie zamieszkujce na terenie Gminy Leoncin.
6. TREk ANKIETY
Stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego protokofu.

II WYNIKI
1. Liczba anklet wyjtych z urny a) liczba anklet wanych b) Iiczba anklet niewa±nych -

1291, w tym:
1220
71

2. Liczba anklet wanych, w których:
a) na pytanie nr 1 udzielono odpowiedzi ,,TAK" - 1009
211
b) na pytanie nr 2 udzielono odpowiedzi ,,TAK" 3. Zestawienie procentowe:
3.1 Ze wszystkich anklet:
1) 5,5% - stanowiq ankiety niewa±ne
2) 78,16% - stanowiq ankiety, w ktOrych na pyt. nr 1 udzielono odpowiedzi ,,tak"
3) 16,34% - stanowiq ankiety, w ktOrych na pyt. nr 2 udzielono odpowiedzi ,,tak"
3.2 Z wanych anklet:
1) 82,70% - stanowil ankiety, w których na pyt. nr 1 udzielono odpowiedzi ,,tak"
2) 17,30% - stanowiq ankiety, w których na pyt. nr 2 udzielono odpowiedzi ,,tak"

III UWAGI
Ankiety na których nie zaznaczono 2adnej odpowiedzi oraz ankiety na których zaznaczono dwa
razy takq samq odpowieth (2x tak tub 2x nie) uznano jako ankiety niewa±ne.
IV PODPISY
Podpisy komisji:
1) Mdrecki Hen ryk Roman - Sekretarz Gminy

.. ........................
....................
2) Mosakowski Jarostaw - specjatista ds. GPI i promocji gminy
.
3) Filipowicz Agnieszka - ref. ds. kadr, zam. publicznych I archiwum

Przy otwarciu urny z ankietami obecna byta Pani Katarzyna Osmólska - radna gminy, która w
dniu 30 marca 2016 roku ztoyta interpelacjq w sprawie zmiany godzin pracy Urzdu Gminy w
Leoncinie.
Na tym protokóf zakoYiczono.

Leoncin, dn. 14 czerwca 2016 r.

Protokót sporzgdzita: Agnieszka Filipowicz

ZATWI E

Zafqcznik nr 1
do protokotu z dnia 14.06.2016 r.
- wzór Zgodnie z § 1 Zarzdzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Leoncin z dnia 11 maja
2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczcej zmiany godzin pracy
Urzdu Gminy w Leoncinie w poniedziatek, poniej przedktadamy nastpujce
pytania:

1. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowych godzin pracy Urzdu Gminy w Leoncinie
w poniedziafek, tj. 9:00-17:00?

El

tak

0

nie

2. Czy jest Pan/Pani za zmianq dotychczasowych godzin pracy Urzdu Gminy w Leoncinie
w poniedziafek, tj. 12:00-20:00?

0

tak

0

nie

