
Szczegóły wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne, które poległy na udzieleniu: 

„Jestem przeciw”, albo „jestem za”, albo „Wstrzymuję się” na pytanie: „Czy jesteś za zniesieniem gminy Krasne 

poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów”, ustalono:   

1) liczba mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 8818 osób,  

2) liczba uprawnionych mieszkańców gminy Krasne, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 3328 osoby, w 

związku z czym frekwencja wyniosła 37,74%, z tego: 

a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 2812 tj. 84,49% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*,  

b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 439, tj. 13,19% ogółu biorących udział 

w konsultacjach*, 

c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 73, tj. 2,19% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*, 

*z  37,74% mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

  

 

Wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy Krasne 

 

3) liczba mieszkańców sołectwa Strażów uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 1490 osób,  

4) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Strażów, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 595 osoby, w 

związku z czym frekwencja wyniosła 39,93%, z tego: 

a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 501 tj. 84,20% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*,  

b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 79, tj. 13,28% ogółu biorących udział 

w konsultacjach*, 

c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 15, tj. 2,52% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*, 

*z  39,93% mieszkańców sołectwa Strażów uprawnionych do udziału w konsultacjach. 
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*z  37,74% mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach. 
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5) liczba mieszkańców sołectwa Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 3638 osób,  

6) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Krasne, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 1263 osoby, w 

związku z czym frekwencja wyniosła 34,72%, z tego: 

a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 1139 tj. 90,18% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*,  

b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 107, tj. 8,47% ogółu biorących udział 

w konsultacjach*, 

c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 17, tj. 1,35% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*, 

*z  34,72% mieszkańców sołectwa Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

 

 

 

 

 

 

7) liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 2655 osób,  
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*z  39,93% mieszkańców sołectwa Strażów uprawnionych do udziału w konsultacjach. 
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*z  34,72% mieszkańców sołectwa Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach. 
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8) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Malawa, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 944 osoby, w 
związku z czym frekwencja wyniosła 35,56%, z tego: 

a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 737 tj. 78,07% ogółu biorących 
udział w konsultacjach*,  

b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 165, tj. 17,48% ogółu biorących udział 
w konsultacjach*, 

c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 38, tj. 4,03% ogółu biorących 
udział w konsultacjach*, 

*z  35,56% mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

 
 

9) liczba mieszkańców sołectwa Palikówka uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 1035 osób,  
10) liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Palikówka, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 526 osoby, w 

związku z czym frekwencja wyniosła 50,82%, z tego: 
a) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 435 tj. 82,70% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*,  
b) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 88, tj. 16,73% ogółu biorących udział 

w konsultacjach*, 
c) liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 3, tj. 0,57% ogółu biorących 

udział w konsultacjach*, 

*z  50,82% mieszkańców sołectwa Palikówka uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

 

 

78,07%

17,48%

4,03%

Wyników przeprowadzonych konsultacji z 
mieszkańcami sołectwa Malawa

„Jestem przeciw” 

„Jestem za”

„Wstrzymuję się”

*z  35,56% mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

82,70%

16,73%

0,57%

Wyników przeprowadzonych konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa Palikówka

„Jestem przeciw” 

„Jestem za”

„Wstrzymuję się”

*z  35,56% mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach. 
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