Projekt
z dnia 17 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie podziału Sołectwa Żelechy
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 1 Statutu Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz 3485) z inicjatywy
mieszkańców Sołectwa Żelechy uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się z dniem 1 stycznia 2022 r. podziału Sołectwa Żelechy na dwa sołectwa:
1) Sołectwo Żelechy,
2) Sołectwo Wiktorzyn.
2. Obszar działania Sołectwa Żelechy obejmuje wieś Żelechy.
3. Obszar działania Sołectwa Wiktorzyn obejmuje wieś Wiktorzyn.
4. Granice administracyjne tworzonych jednostek pomocniczych pokrywają się z granicami obrębów
ewidencyjnych.
5. Statuty Sołectw Żelechy i Wiktorzyn zostaną określone odrębnymi uchwałami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE
W dniu 11 października 2021 r. do Przewodniczacego Rady Gminy Piątnica wpłynął wniosek
mieszkańców z miejscowości Żelechy i Wiktorzyn o podjęcie uchwały zatwierdzającej nowe sołectwo w
Gminie Piątnica dla miejscowości Wiktorzyn. Z inicjatywą utworzenia Sołectwa Wiktorzyn wystąpiło 103
uprawnionych mieszkańców Sołectwa Żelechy. Obecnie wieś Wiktorzyn wchodzi w skład jednostki
pomocniczej Żelechy. Wyodrębnienie Sołectwa Wiktorzyn wymaga dokonania podziału Sołectwa Żelechy
na dwa sołectwa: Sołectwo Żelechy i Sołectwo Wiktorzyn.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 i
1834) jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 Statutu Gminy Piątnica oraz fakt, że z inicjatywą
utworzenia sołectwa wystąpiło 103 mieszkańców na 203 uprawnionych do głosowania (tj. ponad 1/5
mieszkańców wsi posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy) uznano, że w tym przypadku nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji.
Podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest zgodne z oczekiwaniami wnioskujących
mieszkańców.
Przedmiotowa uchwała rodzi następujące skutki finansowe w ujęciu rocznym: dieta sołtysa nowoutworzonej
jednostki pomocniczej - 4 200 zł, koszty zakupu tablic, artykułów biurowych - ok. 3 000 zł.
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