
BILANS ZYSKÓW I STRAT NADANIA STATUSU MIASTA KAMIEŃCOWI ZĄBKOWICKIEMU 

 Większy prestiż, Kamieniec Ząbkowicki będzie kolejnym miastem w powiecie ząbkowickim,  

co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo); 

 Podniesienie atrakcyjności miejscowości w oczach młodych ludzi, którzy chcieliby się tu osiedlać; 

 Większa dostępność do środków pomocowych Unii Europejskiej, adresowanych obecnie szerszym 

strumieniem dla miast niż wsi; 

 Szansa na przyciągnięcie inwestorów, poprawa na rynku pracy; 

 Łatwiejsza promocja walorów turystycznych; 

 Zwiększenie dynamiki rozwoju Kamieńca Ząbkowickiego. 

ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE MIESZKAŃCÓW PYTANIA: 

 mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków z tytułu uzyskania praw miejskich; 

 uzyskanie statusu miasta nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dowodu osobistego i innych 

dokumentów; 

 nie wzrosną opłaty lokalne (przedszkole, podatki od nieruchomości, odpady). Reguluje to uchwała 

Rady Gminy, a nie status miejscowości; 

 subwencja oświatowa nie ulegnie zmniejszeniu; 

 dodatki dla nauczycieli bez zmian – decyduje liczba mieszkańców a nie status miejscowości; 

 bezpośrednie dopłaty rolnicze bez zmian, miejscowość nie musi być wsią, aby rolnik je otrzymał; 

 rolnicy nie stracą możliwości starania się o fundusze z PROW; 

 uzyskanie statusu miasta nie spowoduje zakazu hodowli zwierząt gospodarskich oraz upraw na 

gruntach ornych; 

 nie zmieni się kod pocztowy miejscowości, ani poszczególne adresy; 

 nie nastąpi wzrost liczby etatów w administracji gminnej; 

 nie nastąpi wzrost wynagrodzeń w administracji gminnej. 

 

Jedyny koszt jaki poniesie Gmina, po uzyskaniu praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego,  

to zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

Docelowo będzie to Urząd Miasta i Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

OSTATECZNY ROZRACHUNEK                             NIC NIE TRACIMY, A DUŻO ZYSKUJEMY 

Masz pytanie – zadzwoń do Urzędu Gminy: tel. 74 816 20 11 

Dodatkowe informacje: www.kamienieczabkowicki.eu oraz www.facebook.com/MarcinCzerniecWojt  

Cel, forma i terminy konsultacji z mieszkańcami: 

Celem ustawowo obowiązkowych konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki będzie 

przekazanie informacji dotyczących uwarunkowań 

formalno – prawnych oraz ewentualnych zmian 

wpływających na sferę społeczną i gospodarczą, 

wynikających z docelowego przyznania miejscowości 

Kamieniec Ząbkowicki praw miejskich. 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie 

otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na 

terenie każdej miejscowości gminy w budynkach 

użyteczności publicznej, poprzedzonych wydaniem 

stosownych ogłoszeń i obwieszczeń, dotyczących 

informacji o dacie i miejscu danego spotkania. 

Wstępnie planowane terminy konsultacji to IV, V i VI 

2015 roku. Śledź ogłoszenia i obwieszczenia 

publikowane przez Urząd Gminy, informujące o dacie i 

miejscu konsultacji w twojej miejscowości.  

Poszczególne spotkania będą kończyć się jawnym 

głosowaniem wśród osób, które wezmą udział  

w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy 

Kamieniec Ząbkowicki do ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej, dotyczącego nadania 

miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.   

 

Nie bądź obojętny, zabierz głos w konsultacjach! 

DECYDUJMY RAZEM!  

TO BĘDZIE SŁUSZNA DECYZJA! 

http://www.kamienieczabkowicki.eu/
http://www.facebook.com/MarcinCzerniecWojt

