
ZAWIADMIENIE O KONSULTACJACH 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi 

ogłasza konsultacje  z mieszkańcami gminy  

w sprawie zmiany granic gminy Kazimierz Biskupi z gminą Kleczew 

1. Termin przeprowadzania konsultacji: 

• rozpoczęcie: 15 maja 2017 r. 

• zakończenie: 27 maja 2017 r. 

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą ankiet konsultacyjnych. Każdy 

mieszkaniec gminy Kazimierz Biskupi, biorący udział w konsultacjach, może 

wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety tylko jeden raz. 
 

3. Przedmiotem konsultacji będzie wnioskowana przez gminę Kleczew zmiana granic  

pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew polegająca na: 

• wyłączeniu z granic gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego Nieświastów   

i włączeniu tego obszaru do gminy Kleczew, 

• włączeniu do gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego Słaboludz z gminy 

Kleczew. 

Szczegółowe informacje oraz mapa z proponowanymi zmianami dostępne są na stronie 

internetowej www.kazimierz-biskupi.pl oraz w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi.  

Mając na uwadze konieczność zasięgnięcia opinii mieszkańców zwracam się do Państwa  

z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej. 

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy, Plac Wolności 1, na stronie internetowej www.kazimierz –

biskupi.pl oraz: 

1) we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie gminy, 

2) u sołtysów i radnych gminy, 

3) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim, 

4) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, 

5) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kazimierzu Biskupim. 

Instrukcja o sposobie wypełnienia i przekazywania znajduje się w tekście ankiety oraz została 

szczegółowo określona w  Zarządzeniu Nr  0050.18.2017 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z 

dnia 10 maja 2017 roku  o przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami gminy Kazimierz 

Biskupi w sprawie zmiany granic gminy. 

• Ankieta konsultacyjna.doc 

• Mapka  

 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  

        /-/ Jan Sikorski 

http://www.kazimierz-biskupi.pl/
http://stare-miasto.pl/files/file/Konsultacje/Ankieta-konsultacyjna.pdf


1 

 

Zarządzenie Nr  0050.18.2017 

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi 

z dnia 10 maja 2017 roku 

 

o przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami gminy Kazimierz Biskupi w sprawie 

zmiany granic gminy. 

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), uchwał Rady Gminy 

Kazimierz Biskupi Nr XXXVII/332/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad  i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupi oraz Nr XL/338/17  

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 

Kazimierz Biskupi zarządzam: 

§ 1 

 

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Kazimierz Biskupi w sprawie 

zmiany granic gminy Kazimierz Biskupi z gminą Kleczew.  

 

§ 2 

Konsultacje przeprowadzone zostaną na obszarze gminy Kazimierz Biskupi w dniach  

od  15.05.2017 r. do 27.05.2017 r. 

§ 3 

1. Przedmiotem konsultacji będzie wnioskowana przez gminę Kleczew zmiana granic 

administracyjnych pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew polegająca 

na : 

- wyłączeniu z granic gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego 

Nieświastów i włączeniu tego obszaru do gminy Kleczew, 

- włączeniu do gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego Słaboludz  

z gminy Kleczew. 

2. Proponowaną zmianę granic określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi na temat 

zmiany granic, o których mowa w  § 3. 
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§ 5 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą ankiet konsultacyjnych 

zawierających pytanie, warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu 

wypełniania i przekazania wypełnionych ankiet. 

2. Ankieta stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety 

i wrzucenie do urny lub przesłane na adres Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi oraz  

w formie elektronicznej (e-konsultacje). 

4. Konsultacje w formie elektronicznej (e-konsultacje) zostaną przeprowadzone poprzez 

udostępnienie na stronie internetowej www.kazimierz-biskupi.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej http://bip.kazimierz-biskupi.pl/ formularza ankiety 

konsultacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia, z możliwością 

jej odesłania w formie skanu na adres konsultacje@kazimierz-biskupi.pl. 

§ 6 

1. Każdy mieszkaniec gminy Kazimierz Biskupi biorący udział w konsultacjach, 

może wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety tylko jeden raz. 

2.  Nie można łączyć udziału w konsultacjach w formie elektronicznej z udziałem  

w konsultacjach w formie pisemnej polegających na wypełnieniu ankiety i jej 

wrzuceniu do urny lub przesłaniu na adres Urzędu Gminy.  

§ 7 

1. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione: 

1) w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi, 

2) we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie gminy, 

3) u sołtysów i radnych gminy, 

4) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim, 

5) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, 

6) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

w Kazimierzu Biskupim. 

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać:  

1) w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi do przeznaczonej na ten cel urny,  

2) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim do przeznaczonej na ten cel 

urny, 

3) we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie gminy do przeznaczonych na 

ten cel urn, 

http://www.kazimierz-biskupi.pl/
http://bip.kazimierz-biskupi.pl/
mailto:konsultacje@kazimierz-biskupi.pl
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4) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim do 

przeznaczonej na ten cel urny, 

5) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o.   

w Kazimierzu Biskupim do przeznaczonej na ten cel urny, 

6) elektronicznie przesyłając skan wypełnionej ankiety na adres 

konsultacje@kazimierz-biskupi.pl (najpóźniej do  27 maja 2017 r.),  

7) przesyłając na adres Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530  

Kazimierz Biskupi  (data wysłania najpóźniej do 27 maja 2017 r.).   

§ 8 

Z konsultacji prowadzonych zarówno w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety            

i wrzucenie jej do urny lub  przesłanie na adres Urzędu Gminy oraz w formie elektronicznej  

(e-konsultacje), o których mowa w § 5, sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg 

konsultacji, uwzględniający w szczególności: ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach, 

ilość głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”. 

§ 9 

W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupi powołuje się 

Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji w następującym składzie: 

1) Ciosek Alina (Przewodniczący Zespołu), 

2) Rabulińska Jolanta, 

3)  Kulczak Elżbieta, 

4)  Kluczyńska Anna, 

5)  Fabiszak Patrycja, 

6)  Radecka-Mazurek Julia. 

§ 10 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Gminy Kazimierz Biskupi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz 

Biskupi. 

§ 11 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kazimierz Biskupi. 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  0050.18.2017 

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia  10 maja  2017  r. 

 

 

mailto:konsultacje@kazimierz-biskupi.pl
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ANKIETA  KONSULTACYJNA  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAZIMIERZ BISKUPI 

 

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew  

i związaną z tym utratą dochodu z tytułu podatków przez gminę Kazimierz Biskupi 

w wysokości około  724 tys.  złotych rocznie? 

  

• Zmiana granic (wnioskowana przez gminę Kleczew) ma polegać na:  

• wyłączeniu z granic gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego Nieświastów  

i włączeniu tego obszaru do gminy Kleczew, 

• włączeniu do gminy Kazimierz Biskupi części obrębu ewidencyjnego Słaboludz z gminy Kleczew, 

• proponowaną zmianę granic określa uchwała nr XL/338/17   Rady Gminy Kazimierz Biskupi  

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kazimierz 

Biskupi. 

 

• Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem  ,,X” w jednym polu (,,JESTEM PRZECIW” albo ,,JESTEM ZA” albo 

,,WSTRZYMUJĘ SIĘ”), 

• Postawienie znaku ,,X” w więcej niż jednym polu albo nie postawienie znaku ,,X”  

 w żadnym polu powoduje nieważność głosu, 

• Podanie danych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz złożenie własnoręcznego podpisu 

jest warunkiem ważności głosu, 

• Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi.   

 

JESTEM  PRZECIW JESTEM  ZA WSTRZYMUJĘ  SIĘ 

   

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………….............................. 

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest: ………………………………..………………….. 

…………………………………………………………………………………………………................ 

 

                  ……………..………………………….. 
        (data i własnoręczny podpis) 

 

Uwaga: 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać od 15 maja 2017r. do 27 maja  2017r.: 

1) w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi do przeznaczonej na ten cel urny,  

2) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim do przeznaczonej na ten cel urny, 

3) we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie gminy do przeznaczonych na ten cel urn, 

4) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim do przeznaczonej na ten cel urny, 

5) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z o.o.  w Kazimierzu Biskupim 

do przeznaczonej na ten cel urny, 

6) elektronicznie przesyłając skan wypełnionej ankiety na adres konsultacje@kazimierz-biskupi.pl 

(najpóźniej do  27 maja 2017r.)  

7) przesyłając na adres Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1 62-530  Kazimierz Biskupi  

(data wysłania najpóźniej do  27 maja 2017 r.)   

 

Oddając głos wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

przeprowadzanej konsultacji w sprawie zmiany granic gminy Kazimierz Biskupi. 

mailto:konsultacje@kazimierz-biskupi.pl
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