
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

w przedmiocie proponowanych zmian granic miasta 
Czempinia określonych w uchwale Nr XVIII/133/20 

Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 
2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury 

zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń 
oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Czempiń, 9 lutego 2021 r. 



1. Podstawa przeprowadzenia. 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie: 

• art. 4a ust. 1 i 2, art. 4b ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Miejskiej 
w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 
granic administracyjnych miasta Czempiń 

• uchwały Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 1538) 

• zarządzenia Burmistrza Gminy Czempiń nr 279/11 z dnia 7stycznia 2021 r. w sprawie 
konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta Czempinia 

2. Cel konsultacji. 

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanej zmiany granic miasta 
Czempinia opisanej w uchwale tj. 

a) poprzez włączenie części obrębu wiejskiego Borowo zgodnie z poniższym załącznikiem do uchwały 

Załącznik graficzny: Proponowany obszar do włączenia do miasta Czempinia części obrębu wiejskiego 
Borowo: 

 



b) poprzez włączenie części obrębu wiejskiego Piotrkowice zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do Uchwały 
Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020 r. Nr XVIII/133/20 w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami. 

 

Załącznik graficzny: Proponowany obszar do włączenia do miasta Czempinia części obrębu wiejskiego 
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c) poprzez włączenie części obrębu wiejskiego Piechanin zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Uchwały 
Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020 r. Nr XVIII/133/20 w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami. 

Załącznik graficzny: Proponowany obszar do włączenia do miasta Czempinia części obrębu wiejskiego 
Piechanin: 
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3. Uczestnicy, termin i zasięg terytorialny konsultacji. 

Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy stale zamieszkujący i posiadający czynne prawo wyborcze: 

a) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 1 do uchwały: mieszkańcy sołectwa Borowo 
i osiedla nr 4 i 5, 

b) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 do uchwały: mieszkańcy sołectwa 
Piotrkowice i osiedli nr 2 i 6,  

c) w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 4 i 5 do uchwały: mieszkańcy sołectwa 
Piechanin i osiedla nr 3 i 7. 

Konsultacje przeprowadzono  w terminie 18 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r. 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmował sołectwa Borowo, Piechanin, Piotrkowice i osiedli nr 2, 3, 4, 5, 
6 i 7 . 

4. Przebieg i sposób przeprowadzenia konsultacji. 

Ogłoszenia o konsultacjach zostały podane do publicznej wiadomości dnia 8 stycznia 2021 r. poprzez 
zamieszczenie informacji o ich przeprowadzeniu na stronie internetowej gminy, biuletynie informacji 
publicznej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 

 



 

 



Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach: 

• w formie pisemnej poprzez możliwość przedstawienia opinii, uwag, pytań, komentarzy 
(złożenie pisma w Urzędzie Gminy w Czempiniu wzór formularza dla każdego obszaru 
wskazanego w uchwale stanowią załączniki nr 1-3 do raportu) 

• formie badań ankietowych realizowanych poprzez umożliwienie uczestnictwa 
w konsultacjach w formie wyrażenia swojej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego 
celu przygotowanego kwestionariusza ankietowego (wzór kwestionariusza dla każdego 
obszaru wskazanego w uchwale stanowią załączniki nr 4-6 do raportu). 

Wypełnione i podpisane formularze/ ankiety konsultacyjne można było składać w dniach od 18 
stycznia 2021 r do 2 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Czempiniu (pocztą lub poprzez 
umieszczenie w urnie oznaczonej napisem konsultacje publiczne – zmiana granic miasta), a także 
poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza/ankiety na adres 
ug@czempin.pl 

5. Wyniki konsultacji 

Liczba uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic miasta 
Czempinia w okresie 18.01.2021-02.02.2021:  

1. Sołectwo Borowo (425 uprawnionych) i osiedla 4 i 5 – (1320 uprawnionych) 
2. Sołectwo Piotrkowice (511 uprawnionych) i osiedla 2 i 6 – (1141 uprawnionych) 
3. Sołectwo Piechanin (425 uprawnionych) i osiedla 3 i 7 – (892 uprawnionych) 

Wyniki tych konsultacji przedstawiają się następująco: 

• w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami: mieszkańcy sołectwa Borowo i osiedla nr 4 i 5  

Liczba 
uprawnionych 

Liczba 
biorących 
udział w 

głosowaniu 

Frekfencja Głosy ZA 
Głosy 

PRZECIW 

Głosy 
WSRZYMUJĄCE 

SIĘ 

Głosy NIE 
WAŻNE 

1745 151 8,65% 144 0 0 7 

• w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami: mieszkańcy sołectwa Piotrkowice i osiedli nr 2 i 6. 

Liczba 
uprawnionych 

Liczba 
biorących 
udział w 

głosowaniu 

Frekfencja 
Głosy 

ZA 
Głosy 

PRZECIW 

Głosy 
WSRZYMUJĄCE 

SIĘ 

Głosy NIE 
WAŻNE 

1652 263 15,92% 251 2 0 10 

• w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 4  i 5 do uchwały do uchwały w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami: mieszkańcy sołectwa Piechanin i osiedla nr 3 i 7. 

Liczba 
uprawnionych 

Liczba 
biorących 
udział w 

głosowaniu 

Frekfencja Głosy ZA 
Głosy 

PRZECIW 

Głosy 
WSRZYMUJĄCE 

SIĘ 

Głosy NIE 
WAŻNE 

1317 30 2,28% 25 2 1 2 

mailto:ug@czempin.pl


Stwierdzić zatem należy, iż konsultacje społeczne spełniły swój cel dając obraz nastawienia społecznego 
do projektowanych zmian. Mieszkańcy wszystkich jednostek pomocniczych gminy Czempiń, którzy wzięli 
udział w konsultacjach, wyrazili pozytywną opinię w sprawie włączenia proponowanych części sołectw 
Borowo, Piotrkowice i Piechanin w granice administracyjne miasta Czempiń.  

Podsumowując konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Czempinia 
poprzez włączenie części obrębów Borowo, Piechanin i Piotrkowice, należy stwierdzić, że we wszystkich 
trzech sołectwach oraz osiedlach miasta do których przyłączone będą obszary podlegające włączeniu, 
mieszkańcy opowiedzieli się za przyłączeniem przedmiotowych obszarów do granic administracyjnych 
miasta Czempinia. Podkreślenia wymaga wyjątkowo duże poparcie społeczne dla projektowanych zmian, 
które dochodzi do 100 %. 

Ponadto z całego obszaru planowanego włączenia spłynęło odpowiednio:  
1. z obszaru opisanego w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 

granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  
6 formularze; 

2. z obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie przystąpienia do procedury 
zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami 29 formularzy; 

3. z obszaru opisanego w załączniku nr 4 i 5 do uchwały do uchwały w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami 2 formularzy. 

Za pomocą formularzy, mieszkańcy poza ankietą konsultacyjną, mogli wyrazić szerzej swój pogląd 
w sprawie poszerzenia granic miasta Czempinia. W formularzach mieszkańcy wskazywali, że czują 
ogromną więź z miastem Czempiń i przynależność do społeczności miasta Czempiń, kładąc nacisk na to, 
że od lat czują się mieszkańcami miasta.  

Ważnym wymagającym podkreślenia jest fakt, że w konsultacjach społecznych głównie udział brali 
mieszkańcy tereneów włączanych w granice miata Czempinia, czyli osoby najbardziej zainteresowane 
zmianą granic. Po dogłębnej analizie wszystkich ankiet konsultacyjnych ustalono, że: 

1. z obszaru opisanego w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 
granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
udział w akniecie wzięło 143 osoby; 

2. z obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie przystąpienia do procedury 
zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami udział w akniecie wzięło 185 osób; 

3. z obszaru opisanego w załączniku nr 4 i 5 do uchwały do uchwały w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami udział w akniecie wzięło 5 osób. 

Zarówno w okresie konsultacji społecznych jak i do dnia dzisiejszego nie spotkano się ze znacznym 
sprzeciwem lub protestami mieszkańców w przedmiotowej sprawie, wręcz przeciwnie, w większości 
wyrażane są oczekiwania, że proces ten zostanie przeprowadzony jak najszybciej. 

Wyniki opinii wyrażonych w formularzach potwierdzają zasadność włączenia przedmiotowych terenów 
w granice miasta. 

Burmistrz Gminy Czempiń 
Konrad Malicki 


