
UCHWALA NR XXXV/392/2017 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta 
i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ; zm.: Dz. U.z 2016 r., poz.1579 i poz. 1948, zm.: Dz.U. 
z 2017 r., poz. 730, poz.935 ), 

Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIIl/380/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21 lipca 2017 r. , poz. 3511 ): 

1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zorganizowane zostaną zebrania z mieszkańcami miasta i gminy Opoczno, 
w budynku Urzędu Miejskiego w Opocznie, budynku MDK w Opocznie oraz w budynkach szkół i świetlic na 
terenach wiejskich gminy, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni"; 

2) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „mieszkańcy miasta i gminy Opoczno wyrażą opinię 

o proponowanej zmianie granic, na zebraniu, o którym mowa w pkt 3, w drodze głosowania, poprzez 
zaznaczenie odpowiedzi „TAK", „NIE" albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ" na formularzu konsultacyjnym 
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały"; 

3) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „niezależnie od zorganizowanych zebrań, o których mowa w pkt 3, mieszkańcy 
miasta i gminy Opoczno będą mogli wyrazić swoją opinię o proponowanej zmianie granic, w drodze 
głosowania na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, na zasadach określonych 
w pkt 4, każdego dnia w budynku Urzędu Miejskiego w Opocznie, w godzinach urzędowania, w okresie 
prowadzonych konsultacji" ; 

4) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „ponadto mieszkańcy miasta i gminy Opoczno będą mogli wyrazić swoją opinię 
o proponowanej zmianie granic, na zasadach określonych w pkt 4 w drodze głosowania na formularzu 
konsultacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, dostarczonym przez ankieterów"; 

5) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na 
terenie miasta i gminy Opoczno"; 

6) § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Opoczno zostaną ustalone 
i ujęte w zestawieniach z uwzględnieniem: liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły 
udział w konsultacjach, liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się oraz głosów 
nieważnych" ; 

7) Zmienia się formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2 do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Wiesław Wołkiewicz 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIIl/380/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 czerwca 2017 r. 

Wzór formularza konsultacyjnego w sprawie zmiany granic Miasta i Gminy Opoczno. 

Pytanie konsultacyjne: 

Czy jest Pan/i za zmianą granic miasta i gminy Opoczno, polegającą na: 

1) włączeniu do granic administracyjnych miasta Opoczna części obszaru wiejskiego, 
obejmującego fragment obrębu wiejskiego Januszewice, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic miasta i gminy Opoczno i przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami, 

Lp. Imię Adres TAK NIE WS TRZY Podpis 
i nazwisko zamieszkania MUJĘ SIĘ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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