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UCHWAŁA NR XL/__/2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica oraz zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, 
z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 Statutu Gminy Gniezno nadanego uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.6149) oraz § 6 pkt 1 i § 7 uchwały Nr XIX/129/2019 Rady 
Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Gniezno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne 
oraz sołectwa Wełnica, polegającej na wyłączeniu z granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne działki 
geodezyjnej nr 3 o powierzchni 1,58 ha i przyłączeniu jej do sołectwa Wełnica - zgodnie z mapą stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Jankowo Dolne oraz sołectwa Wełnica 
w sprawie zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne oraz Wełnica, określonej w § 1 uchwały, na następujących 
zasadach: 

1) konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 10 września do dnia 20 września 2021 r.; 

2) konsultacje polegać będą na wypełnianiu ankiety pisemnej, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały, 
i przekazaniu jej do Urzędu Gminy Gniezno; 

3) wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectw zostaną ustalone i ujęte w zestawieniu z uwzględnieniem: liczby 
osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczby oddanych głosów 
popierających, przeciwnych i wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/__/2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 2 września 2021 r.
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ANKIETA 

w sprawie proponowanej zmiany polegającej na wyłączeniu z granic administracyjnych 

sołectwa Jankowo Dolne działki geodezyjnej nr 3 o powierzchni 1,58 ha 

i przyłączeniu jej do sołectwa Wełnica 

 

Informacje o sposobie wypełnienia karty konsultacyjnej: 

1.Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „TAK” –oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest za proponowanymi 

zmianami. 

2.Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „NIE” –oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest przeciwny 

proponowanym zmianom. 

3.Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ” –oznacza, że biorący udział w konsultacjach 

wstrzymał się od wydania opinii. 

4.Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność 

karty. 

 

PYTANIE:  

 

„Czy jesteś za zmianą polegającą na  wyłączeniu z granic administracyjnych sołectwa Jankowo 

Dolne działki geodezyjnej nr 3 o powierzchni 1,58 ha i przyłączeniu jej do sołectwa 

Wełnica?” 

 

 

 TAK 

 NIE  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/__/2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 2 września 2021 r.
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Gniezno, na skutek wniosków mieszkańców, jak i własnej analizy wyraża wolę przystąpienia do 
procedury zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne oraz sołectwa Wełnica, polegającej na 
wyłączeniu z granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne działki geodezyjnej nr 3 o powierzchni 1,58 ha 
i przyłączeniu jej do sołectwa Wełnica. Działka ta przylega do sołectwa Wełnica a znajduje się na niej plac 
zabaw. Za przyłączeniem przemawia fakt, że sołectwo Wełnica ma znaczną powierzchnię lecz nie posiada 
strefy rekreacyjno–sportowej integrującej społeczność lokalną. Mieszkańcy deklarują chęć przeznaczania części 
funduszu sołeckiego w kolejnych latach  na zagospodarowanie włączanej w granice administracyjne sołectwa 
działki. Możliwe jest też pozyskanie funduszy zewnętrznych przez sołectwo. 

Zgodnie z § 6 statutu Gminy Gniezno 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. 

Zmiana granic poprzedzona zostanie konsultacjami, których zakres określa uchwały Nr XIX/129/2019 Rady 
Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Gniezno. Na podstawie zapisów ww. uchwały przyjęto, że konsultacje przeprowadzone zostaną 
w dniach od 10 do 20 września br., przy czym przyjęto składanie ankiet  pisemnych. 

Ostateczna decyzja o zmianie granic sołectw w granicach określonych w niniejszej  uchwale podjęta zostanie 
odrębną uchwałą Rady Gminy Gniezno po przeprowadzonych konsultacjach.
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