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UCHWAŁA Nr 2W1.1/401
RADY GMINY w BRODACH
z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody i przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), , Rada Gminy
w Brodach uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się przystąpić do procedury zmiany granic Gminy Brody poprzez
włączenie do terytorium Gminy Brody obrębu 0006 znajdującego się w granicach
administracyjnych Miasta Starachowice (dawna część Adamowa).
Planowane zmiany przedstawiono na mapkach stanowiących załącznik nr 1.

§2.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Brody
Konsultacje zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2017 roku.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§4.
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
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RADA GMINY
BRODY
Uzasadnienie
Włączenie obrębu 0006 znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta
Starachowice, który stanowił dawną część sołectwa Adamów jest działaniem wychodzącym
naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom mieszkańców oraz dążeniem do wzmocnienia '
samorządu Gminy Brody. Ta część Adamowa wchodziła w skład Gminy Brody od chwili jej
powstania gminy do 31.12.1982 roku.
Z dniem 01.01.1983 roku została przyłączona do Gminy Starachowice wraz z miejscowością
Michalowa. Na tym terenie znajdował się jeszcze w budowie zakład przetwórstwa
mięsnego — aktualnie ANIMEX.
Procedura zmiany granic będzie realizowana zgodnie z przywołanymi w uchwale
przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz stosownego rozporządzenia.
Po przeprowadzeniu wymaganych prawem czynności Rada Gminy wystąpi z wnioskiem do
Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę granic.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o zaproponowanej treści jest w pełni
uzasadnione.
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UCHWAŁA Nr MO:1 216
RADY GMINY w BRODACH
z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody i przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy
w Brodach uchwała, co następuje:
§1
Postanawia się przystąpić do procedury zmiany granic Gminy Brody poprzez
włączenie do terytorium Gminy Brody dzielnicy Michałów, obecnie znajdującej się
w granicach administracyjnych Miasta Starachowice (obręb 0007).
Planowane zmiany przedstawiono na mapkach stanowiących załącznik nr 1.

§2.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Brody
Konsultacje zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2017 roku.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Włączenie obrębu 0007 znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta
Starachowice, który stanowi obecną dzielnicę Michałów jest działaniem wychodzącym
naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom mieszkańców oraz dążeniem do wzmocnienia
samorządu Gminy Brody. Michałów ( obecna dzielnica Michałów) wchodziła w skład Gminy
Brody od chwili jej powstania gminy do 31.12.1982 roku.
Z dniem 01.01.1983 roku została przyłączona do Gminy Starachowice wraz z częścią
sołectwa Adamów na której znajdował się jeszcze w budowie zakład przetwórstwa
mięsnego — aktualnie ANIMEX.
Michałów, pod wieloma względami jest połączony na dzień dzisiejszy z Gminą Brody,
choćby poprzez to, że z części dzielnicy Michałów ścieki bytowe przyjmowane są do
oczyszczalni w Stykowie w Gminie Brody.
Zdaniem wielu mieszkańców Michałów dziś peryferyjnej dzielnicy Starachowic
niepostrzeżenie zniknęła poczta, Dom Kultury, Przystanek Kolejowy, Przedszkole, Biblioteka
a także niepewna jest przyszłość obecnej Szkoły Podstawowej.
Procedura zmiany granic będzie realizowana zgodnie z przywołanymi w uchwale
przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz stosownego rozporządzenia.
Po przeprowadzeniu wymaganych prawem czynności Rada Gminy wystąpi z wnioskiem do
Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę granic.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o zaproponowanej treści jest w pełni
uzasadnione.
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