
RADA MIASTA i GMINY 
w Pilicy 

Uchwała Nr XXI/161/2016 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ewentualnej zmiany granic Gminy 
Pilica 

Na podstawie art. 4b i 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1-

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica 
w sprawie zmiany granic Gminy Pilica w obrębie ewidencyjnym Biskupice poprzez odłączenie 
działek o nr 431, 432,433, 434/2, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/1, 605/2, 605/3, 
605/4, 605/5 oraz części działki o nr 550 i włączenie do Gminy Ogrodzieniec. 

§2. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w sposób następujący: 
1. Umieszczenie ankiety na witrynie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Pilica, jak 

również na własnej witrynie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pilica oraz zebranie 
ankiet konsultacyjnych wyrażających opinię w sprawie zmiany granic Gmin, 
przesłanych pocztąjak i złożonych osobiście w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przeprowadzenie ankiety konsultacyjnej na zebraniu mieszkańców sołectwa Biskupice 
przez Komisję Gminną w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§3. 

1. Ustala się następującą treść pytania zawartego w ankiecie konsultacyjnej: 
„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Pilica polegającą na odłączeniu od tereny Gminy Pilica 
działek o nr 431, 432,433, 434/2, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/1, 605/2, 605/3, 
605/4, 605/5oraz części działki o nr 550, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice, 
a następnie włączenie ich do Gminy Ogrodzieniec. 

2. Wyrażenie opinii polegało będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce, wskazanej 
poniżej, znaku x: 

a) „Jestem za." 
b) „Jestem przeciw." 
c) „Wstrzymuję się." 



§4. 

Ustala się, iż mieszkańcy Gminy Pilica mogą wyrazić swoją opinię również bez użycia ankiety 
konsultacyjnej, w formie pisemnej, składając w tut. Urzędzie Miasta i Gminy bądź przesyłając 
pocztą stosowny dokument. 

§5. 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
niezwłocznie po ich zakończeniu. 

§6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 
RADY MIASTA I GMIN Y 

Barbma Pfzybylik 



Uzasadnienie 

Wobec powtarzających się wniosków kilkudziesięciu mieszkańców obrębu Biskupice 
- zameldowanych w Gminie Ogrodzieniec - a dotyczących zmiany granic obrębu Biskupice, 
jak również szeregu spotkań odbytych w tej sprawie z zainteresowanymi mieszkańcami oraz 
podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XIX/151/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. 
w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy, Gmina zobowiązana jest do 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami terenu Miasta i Gminy Pilica w przedmiotowej 
sprawie. 


