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UCHWAŁA NR XX/188/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Public key:

Data: 2012-06-27

z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 4a ust. 2 pkt 1, art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na wniosek Starostwa
Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej znak: Or.0124.4.2012 z dnia 18.04.2012 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza
Wielka polegających na włączeniu w granice administracyjne miasta Kazimierza Wielka części obszaru
sołectwa Słonowice obejmującego działki ewidencyjne nr: 1291/1, 1286/1, 1264/1, 1291/2, 1157, 1217,1257,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami osiedla nr 2 w Kazimierzy Wielkiej
obejmującego ulice: Broniewskiego, Budzyńska, Jana Pawła II, Kościuszki, Partyzantów, Przemysłowa, Reja,
Słoneczna, 15 Stycznia, Szkolna oraz z mieszkańcami sołectwa Słonowice w sprawie zmiany granic
administracyjnych miasta Kazimierza Wielka, określonych w § 1 niniejszej uchwały na następujących
zasadach:
1) termin przeprowadzenia konsultacji określi Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, po wejściu
w życie niniejszej uchwały;
2) konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniach z mieszkańcami osiedla nr 2 w Kazimierzy Wielkliej
oraz sołectwa Słonowice, na których mieszkańcy wyrażą opinię o przeprowadzonej zmianie granic
w drodze głosowania, poprzez zaznaczenie odpowiedzi "TAK", "NIE" albo "WSTRZYMUJE SIĘ" na
formularzu karty konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zebrania w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, co
najmniej na 7 dni przed jego terminem, poprzez:
- umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
- umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy
Wielkiej,
- umieszczenie obwieszczeń na terenie osiedla nr 2 w Kazimierzy Wielkiej oraz sołectwa Słonowice,
4) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie osiedla nr 2 w Kazimierzy
Wielkiej oraz sołectwa Słonowice, które w dniu konsultacji mają czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej;
5) konsultacje są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej 60 % uprawnionych do udziału
w konsultacjach;
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6) jeżeli w wyznaczonym pierwszym terminie i godzinie nie uzyskano niezbędnego quorum, konsultacje
mogą być porzeprowadzone:
a) w drugim terminie po upływie pół godziny następującej po godzinie ustalonej na pierwszy termin i na
zebraniu jest obecnych 15 uprawnionych do udziału w konsultacjach,
b) w nowym terminie do którego stosuje się odpowiednio przepis § 2 pkt 3 oraz procedurę, o której mowa
w lit. a,
7) konsultacje przeprowadzi Zespół do spraw konsultacji w składzie:
- Tadeusz Bator - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej - PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU,
- Robert Płaszewski - naczelnik wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich - ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU,
- Grzegorz Parys - sołtys sołectwa Słonowice (przy konsultacjach w sołectwie Słonowice) - CZŁONEK
ZESPOŁU,
- Robert Głogowiecki - przewodniczący zarządu osiedla nr 2 w Kazimierzy Wielkiej (przy konsultacjach
w osiedlu nr 2 w Kazimierzy Wielkiej) - CZŁONEK ZESPOŁU,
- Jacek Wójcik - inspektor w wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich - CZŁONEK ZESPOŁU,
8) do zadań Zespołu do spraw konsultacji należy:
a) nadzór nad wykonaniem druku kart konsultacyjnych,
b) nadzór nad sporządzeniem wykazu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach,
c) przeprowadzenie konsultacji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konsultacji,
d) ustalenie wyników konsultacji,
e) spisanie protokołu,
f) wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, zleconych przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
9) wyniki konsultacji zostaną ustalone i ujęte w zestawieniach z uwzględnieniem: liczby osób uprawnionych
do głosowania, liczby osób biorących udział w konsultacjach, liczby oddanych głosów popierających,
przeciwnych i wstrzymujących się oraz głosów nieważnych.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej do podjęcia działań w sprawie
zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka, w tym do przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Kuliś

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 1902

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/188/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2012 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/188/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2012 r.
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