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do uchwały Nr 1785/20 Zarządu  

Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 9 marca 2020 r. 

 

INFORMACJA 

o wynikach konsultacji z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie 

zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu 

starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego, wraz ze sprawozdaniem z ich 

przebiegu.  

Na podstawie uchwały Nr 1698/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie 

zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu 

starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego, poddano konsultacji zmianę granic 

administracyjnych gminy Mirzec, skutkującą zmianą granic powiatu starachowickiego 

oraz województwa świętokrzyskiego, polegającą na przyłączeniu do województwa 

świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego, gminy Mirzec, sołectwa Tychów Nowy części  

obszaru województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy Iłża, sołectwa Seredzice, 

składającego się z działek ewidencyjnych o nr: 1787, 1789, 1790, 1794, 1795, 1797, 1798,  

1799, 1800, 1801, 1802 i 1803 o łącznej powierzchni 10,5503 ha. 

W konsultacjach, które odbyły się w dniach od 24 lutego do 28 lutego br. mogli 

uczestniczyć mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego. Konsultacje miały zasięg 

ogólnowojewódzki. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z uchwałą i ankietą zostało umieszczone:  
 

a) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach  

przy al. IX Wieków Kielc 3 budynek C-2 na parterze Stanowisko Obsługi Interesanta; 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: www.swietokrzyskie.pro 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety konsultacyjnej drogą elektroniczną  

lub bezpośredniego złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 (budynek C-2, na paterze Stanowisko 

Obsługi Interesanta).  

W wyniku głosowania, we wskazanym wyżej terminie, oddano 1978 głosów, z czego  

1976 głosów ważnych i 2 głosy nieważne od mieszkańców spoza Województwa 

Świętokrzyskiego. ”Za” zmianą granic województwa, polegającą na przyłączeniu do 

województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego, gminy Mirzec, sołectwa Tychów 
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Nowy części obszaru województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy Iłża, 

sołectwa Seredzice, składającego się z działek ewidencyjnych o nr: 1787, 1789, 1790,  

1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 i 1803 o łącznej powierzchni 10,5503 ha,  

było 1964 głosy, a ”przeciw” 12 głosów. 
 

Wyniki głosowania przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej: 

 

Głosy  

ZA 

 

Głosy 

PRZECIW 

Głosy ważne Głosy nieważne  

12 

Gmina Mirzec 1372 

oddane przez 

mieszkańców  

spoza Województwa 

Świętokrzyskiego 

2 

Gmina Pawłów 67 

Gmina Starachowice 367 

Gmina Brody 94 

Gmina Wąchock 32 

Pozostała część 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

32 

Razem 1964 Razem 2 12 


