
INFORMACJA 
BURMISTRZA BYTOWA 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
 

o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych  
z mieszkańcami gminy Bytów  

dotyczących technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk 
Wielki – Mała Wieś 

 

Zarządzeniem burmistrza Bytowa Nr 157/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących technologii budowy 
ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś w dniach od 17 lipca 
2017 r. do 28 lipca 2017 r. zostały przeprowadzone ww. konsultacje społeczne. 

 
I. Udział w konsultacjach polegał na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej i udzieleniu 

odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie następujące pytanie: 
Jaka nawierzchnia zdaniem Pani/Pana powinna być zastosowana przy budowie ścieżki 
pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś? 
Osoby, które wzięły udział w konsultacjach miały do wyboru zaznaczenie następujących 
odpowiedzi: 

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (BITUMICZNA) 
 
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (SZUTROWA) 
 
NIE MAM ZDANIA 

 
II. Forma konsultacji:  

Konsultacje zostały przeprowadzone: 
1) w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bytowie 

www.bytow.com.pl; 
2) w formie papierowej polegającej na: 

a) wrzuceniu ankiety konsultacyjnej do urny znajdującej się Urzędzie Miejskim 
w Bytowie ul. 1 Maja 15, 

b) przesłaniu ankiety konsultacyjnej pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bytowie               
ul. 1-go Maja 15.   

 

III.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się następująco: 
1. Liczba mieszkańców gminy Bytów uprawnionych do udziału  

w konsultacjach w chwili zakończenia głosowania 19.881 
2. Liczba ankiet konsultacyjnych oddanych w formie elektronicznej   1.424 
3. Liczba ankiet konsultacyjnych oddanych w formie papierowej      876 
4. Liczba ankiet konsultacyjnych oddanych ogółem   2.300 

w tym: 
a) liczba głosów nieważnych      299 
b) liczba głosów ważnych   2.001 

z tego oddanych na odpowiedzi: 
- nawierzchnia asfaltowa (bitumiczna)   1.228 
- nawierzchnia żwirowa (szutrowa)      773 
- nie mam zdania           0 

5. Przyczyny nieważności głosu w ankietach konsultacyjnych: 
a) podwójne i potrójne oddanie głosu, tj. w formie papierowej i elektronicznej         45 
b) postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce albo  

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce          2 
c) niekompletne, nieczytelne, błędne dane osoby głosującej,  

lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych     252 
 

 

Burmistrz Bytowa 

Ryszard Sylka 

http://www.bytow.com.pl/

