
 

UCHWAŁA Nr XLII/426/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa 

Radawnica 

 

         Na podstawie art. 5 a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 4 ust. 1 w związku               

z § 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/96/03 Rady Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów 

uchwala się, co następuje: 

 

         § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa 

Radawnica oraz mieszkańcami miejscowości Grudna w sprawie dokonania zmiany Statutu 

Sołectwa Radawnica. 

         § 2. Konsultowana zmiana Statutu dotyczy zmiany obszaru działania Sołectwa 

Radawnica poprzez włączenie do Sołectwa miejscowości Grudna. 

         § 3. Obszar proponowanej zmiany o powierzchni 70,7354 ha określa mapa, która 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

         § 4. Konsultacje nastąpią w formie zebrania wiejskiego i podjęcia uchwały poprzez 

głosowanie zwykłą większością głosów określającą stanowisko w sprawie zmiany Statutu. 

         § 5. Po zakończeniu konsultacji wyniki ogłoszone zostaną poprzez umieszczenie na 

tablicach ogłoszeń Sołectwa Radawnica i Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu. 

         § 6.  Organy Gminy nie są związane wynikami konsultacji. 

         § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

         § 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Nr XLII/426/14 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami sołectwa Radawnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość Grudna 



 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLII/426/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Radawnica 

 

         Z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji                  

i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych 

nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego                                 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1629) utworzono na terenie Gminy nową miejscowość Grudna.              

W związku z powyższym zaszła konieczność włączenia obszaru miejscowości Grudna                 

o powierzchni 70,7354 ha do sąsiadującego terytorialnie Sołectwa Radawnica oraz zmiany 

Statutu Sołectwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie 

samorządowej, Statucie Gminy Złotów, Statucie Sołectwa Radawnica oraz uchwale                    

Nr XII/96/03 Rady Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad                  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów wprowadzenie 

zmian do Statutu Sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych                                

z mieszkańcami.  

         W związku z powyższym podjęcie uchwały Rady Gminy w tym zakresie jest zasadne. 

 


