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UCHWAŁA NR XLVII/   /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 
oraz § 6 ust. 1, 2 i 3  Statutu Gminy Gniezno, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/66/2019 Rady Gminy 
Gniezno z dnia 19 czerwca  2019 r. w sprawie: Statutu Gminy Gniezno  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 6149) 
Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą Gminy Gniezno – Osiedle Łabiszynek. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Artykuł 5 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa 
oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz 
znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Statut Gminy Gniezno przyjęty uchwałą Nr X/66/2019 
Rady Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca  2019 r. w sprawie: Statutu Gminy Gniezno stanowi w par. 6, że: 

1.O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga 
Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa Gminy mogą być mieszkańcy 
obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa Gminy musi zostać poprzedzone konsultacjami, 
których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 

3) projekt granic jednostek pomocniczych sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia, 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych Gminy powinien – w miarę możliwości - uwzględniać naturalne 
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz więzi między mieszkańcami. 

2.Do znoszenia jednostek pomocniczych Gminy stosuje się odpowiednio ust.1. 

Przedstawione powyżej przepisy stanowią podstawę podjęcia niniejszej uchwały. Istota uchwały sprowadza 
się do likwidacji Osiedla Łabiszynek. Uchwała podejmowana jest z inicjatywy Wójta, wskutek wniosków 
radnych oraz głosów mieszkańców Osiedla. Mieszkańcy postulują likwidację Osiedla i utworzenie w jego 
miejsce sołectwa. Niniejsza uchwała jej więc początkiem procesu zmierzającego do utworzenia nowego 
sołectwa w Gminie Gniezno. Należy podkreślić, że w Gminie Gniezno istnieje obecnie 30 sołectw i tylko jedno 
osiedle. Nie ma przy tym żadnych podstaw do utrzymywania tej jednostki pomocniczej. 

Niniejsza uchwała stała się przedmiotem konsultacji na podstawie zarządzenia Nr 15/2022 Wójta Gminy 
Gniezno z dnia 22 lutego 2022 r. Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia                                              
2  do dnia 12 marca br. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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