
UCHWAŁA NR XLVIII/380/10 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieńsk w sprawie 
zmiany granic Gminy Kamieńsk. 

 
 Na podstawie art. 4b ust.2 pkt 2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: 
Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 
r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974,      
Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420      
i Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieńsk w 
sprawie zmiany granic Gminy Kamieńsk polegającej na wyłączeniu z granic Gminy 
Kamieńsk i włączeniu w granice Gminy Gomunice części obszaru miasta Kamieńsk 
znajdujących się:  

1) W obrębie geodezyjnym 0011 połoŜonym w jednostce ewidencyjnej Kamieńsk –
Miasto, w którego skład wchodzą nieruchomości oznaczone nr ewid. 2-8 i 14-79, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 

2) W obrębie geodezyjnym 0009 Kamieńsk – Miasto, które posiadają dane adresowe 
Kosówka. Grunty zostały zanumerowane jako działki 20-30 oraz 32-51 oraz część 
działki nr 31, którą stanowi droga, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

 

§ 2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od uprawnionych mieszkańców odpowiedzi 
na pytanie: 

,,Czy Pan/Pani jest za zmianą granic Gminy Kamieńsk polegającej na wyłączeniu z 
granic Gminy Kamieńsk i włączeniu w granice Gminy Gomunice części obszaru miasta 
Kamieńsk znajdujących się:  

1) W obrębie geodezyjnym 0011 połoŜonym w jednostce ewidencyjnej Kamieńsk –
Miasto, w którego skład wchodzą nieruchomości oznaczone nr ewid. 2-8 i 14-79,  

2) W obrębie geodezyjnym 0009 Kamieńsk – Miasto, które posiadają dane adresowe 
Kosówka. Grunty zostały zanumerowane jako działki 20-30 oraz 32-51 oraz część 
działki nr 31, którą stanowi droga?” 

 

§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Kamieńska, 
którzy w dniu przeprowadzania konsultacji mają ukończone 18 lat. 

2. Konsultacje z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w czasie zebrania mieszkańców 
Miasta Kamieńska.  



§ 4.1. W czasie zebrania, o którym mowa w § 3 ust.2 ich uczestnicy winni być 
szczegółowo informowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, zaś udzielenie 
odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 2 moŜe nastąpić po przeprowadzeniu dyskusji, w 
trakcie której powinni uzyskać wszelkie wyjaśnienia. 

2. Udzielenie odpowiedzi na pytania będące przedmiotem konsultacji będzie polegało na 
postawieniu znaku ,,x’’ w kwadracie przy jednej z odpowiedzi: ,,Tak’’, ,,Nie’’ lub 
,,Wstrzymuję się od głosu’’ na kartach, których wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. Karty zostaną wydane uprawnionym po zakończeniu dyskusji i po udzieleniu 
odpowiedzi zebrane. 

3. W przypadku, gdy w konsultacjach przeprowadzonych na zabraniu będzie 
uczestniczyło mniej niŜ 1/3 osób uprawnionych, konsultacje naleŜy przeprowadzić w formie 
kwerendy, w której wypowiedzą się wszyscy uprawnieni w danej jednostce. 

 

§ 5. 1. Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach sporządzi Burmistrz 
Kamieńska. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz ilość i skład osobowy komisji 
do spraw przeprowadzenia konsultacji określi Burmistrz Kamieńska w drodze zarządzenia. 
Ogłoszenie o zebraniu, w czasie którego zostaną przeprowadzone konsultacje zostanie 
opublikowane, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania przez umieszczenie informacji 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku jak równieŜ na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 

2. Z przebiegu zebrania zostanie sporządzony protokół, który zostanie przekazany wraz z 
wypełnionymi kartami Burmistrzowi Kamieńska. Burmistrz Kamieńska złoŜy z 
przeprowadzonych konsultacji sprawozdanie Radzie Miejskiej w Kamieńsku. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 


