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z dnia  15 maja 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR VIII/__/2015
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału tego 
sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Jankowo Dolne i Sołectwo Jankówko, oraz konsultacji 
w sprawie nadania nazw powstałym sołectwom odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów.

Na podstawie art.5a oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r. poz.594 ze zm.) w zwiazku z uchwałą Nr XXXIX/270/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 06 września 
2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Gniezno 
(Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 154 z dnia 4.10.2006r poz.3692) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w okresie od dnia  01.06.2015r.do dnia 30.06.2015r. na terenie sołectwa Jankowo Dolne 
w Gminie Gniezno konsultacje z mieszkańcami Jankowa Dolnego i Jankówka w sprawie podziału sołectwa na dwa 
odrębne sołectwa Jankowo Dolne i Jankówko oraz nadania im statutów i treści tych statutów.

§ 2. 1. Upoważnić Wójta Gminy Gniezno do wyboru optymalnej konsultacji, określenia sposobu i trybu ich 
przeprowadzenia, przygotowania odpowiednich materiałów i projektów do przedstawienia  mieszkańcom w trakcie 
konsultacji, określenia sposobu  oraz trybu podsumowania zgłaszanych uwag, opinii i propozycji zgodnie 
z obowiązującym prawem miejscowym w tej sprawie,a także do ewentualnego powołania komisji lub zespołu 
konsultacyjnego, przygotowania i przedstawienia materiałów z pracy komisji lub zespołu oraz przygotowania 
odpowiednich projektów uchwał  Gminy Gniezno dotyczących podziału, a następnie utworzenia nowych jednostek 
pomocnicznych w Gminie Gniezno oraz nadania im statutów i treści  tych  statutów z wykorzystaniem wyników 
przeprowadzonych konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji, sposobu, trybu, zasad i określenia czynności, o których mowa w ust.1, Wójt 
Gminy Gniezno dokona w drodze zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

Id: 7B28F838-8BE8-4906-B1B1-EE1CD981D470. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, jednostkę pomocniczą

tworzy rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, przy czym

jednostką pomocniczą na terenie gminy może być sołectwo lub inna forma takiej jednostki. Zasady łączenia

podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa Statut Gminy Gniezno (Uchwała Nr

XXXII/239/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniezno (DZ.Urz.Woj.Wlkp

z 25 stycznia 2013r poz. 822) § 7 ustala, że inicjatorem podziału i utworzenia jednostki pomocniczej mogą

być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje albo organy Gminy, a utworzenie jednostki musi

zostać poprzedzone konsultacjami.

Ponadto konsultacje z mieszkańcami gminy wymagane są w przypadkach przewidzianych ustawą zgodnie z

art. 5a ustawy. W sprawie podziału sołectwa Jankowo Dolne na dwa odrębne sołectwa Jankowo Dolne i

Jankówko wpłynął w styczniu wniosek podpisany przez 45 mieszkańców Jankówka. Zgodnie ze statutem

projekt granic sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki. Uchwała ponadto

powinna określić obszar, granice, siedzibę władz i nazwy jednostki pomocniczej. Zgodnie natomiast z ar. 35

ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada

gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut określa w

szczególności: nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce, a także

zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnościa organów jednostki pomocniczej.

Konsultacje zarządzone w sprawie określonej w niniejszej uchwale przeprowadzone bądą zgodnie z uchwała

Nr XXXIX/270/2006r Rady Gminy Gniezno z dnia 06 września 2006r. w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w tym przypadku w pełni uzasadnione.
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