
UCHWAŁA  Nr XXII/114/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GÓR ZNIE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno 

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 1, art.22 ust. 1 oraz art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Górzno stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy 

w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Górzno (Dz. Urz. Woj. Kuj-

Pom z 2014 r. poz.1625) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł części VI Statutu otrzymuje brzmienie: „VI Jednostki pomocnicze gminy”; 

2) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40.1. Jednostki pomocnicze tworzy się, łączy, dzieli lub znosi w drodze uchwały Rady Miejskiej po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

2. Rada Miejska podejmuje działanie zmierzające do utworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia jed-

nostki pomocniczej z inicjatywy mieszkańców w przypadku, gdy uzyskała ona poparcie co najmniej 40 % po-

siadających prawo wyborcze, stale zamieszkujących na określonym we wniosku terenie. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 musi zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się listę mieszkań-

ców popierających wniosek, zawierający w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie czego dotyczy wniosek i 

czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. 

4. W przypadku gdy nowa jednostka pomocnicza powstaje na skutek podziału dotychczasowej jednostki 

pomocniczej lub połączenia dotychczasowych jednostek pomocniczych Burmistrz występuje do organów 

uchwałodawczych łączonych lub dzielonych jednostek pomocniczych w sprawie wyrażenia opinii o ich po-

dziale lub połączeniu. 

5. Podział Miasta i Gminy na jednostki pomocnicze powinien uwzględniać w szczególności naturalne 

uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, funkcjonowanie i wykorzystanie istniejących urządzeń komu-

nalnych, obiektów kulturowych i sportowych, oświatowych oraz istniejących więzi między mieszkańcami.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie 

Jacek Ruciński  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), zasady two-

rzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa Statut gminy.  

Przyjęty uchwałą Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. Statut Miasta i Gminy Górz-

no zawiera w części VI jedynie postanowienia dotyczące tworzenia jednostek pomocniczych. 

Brak jest jednak regulacji dotyczących łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych. 

Dlatego dla realizacji delegacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust.3 ustawy o samorządzie gminy zasadna jest 

zmiana Statutu Miasta i Gminy Górzno uwzględniająca zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek 

pomocniczych. 
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