
UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY GMINY LESZNO

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Sołectwa Leszno oraz wprowadzenia statutów sołectw Leszno Północ, Leszno 
Południe i Leszno Wschód

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców Sołectwa Leszno oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami tego 
sołectwa, dokonuje się podziału Sołectwa Leszno na:

1) Sołectwo Leszno Północ, obejmujące północną część obrębu ewidencyjnego Leszno i zachodnią cześć 
obrębu ewidencyjnego Julinek,

2) Sołectwo Leszno Południe, obejmujące południową część obrębu ewidencyjnego Leszno i obręb 
ewidencyjny Leszno PGR,

3) Sołectwo Leszno Wschód, obejmujące wschodnią część obrębu ewidencyjnego Leszno i wschodnią cześć 
obrębu ewidencyjnego Julinek

- zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wchodzi w życie:

1) uchwała Rady Gminy Leszno nr IX/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Północ (Dz. 
Urz. Woj. Maz. poz….);

2) uchwała Rady Gminy Leszno nr IX/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Południe 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz….);

3) uchwała Rady Gminy Leszno nr IX/56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Wschód 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz….).

§ 3. W uchwale Rady Gminy Leszno nr VII/32/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu 
sołectwom Gminy Leszno (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3961) w  § 1 uchyla się pkt 8.

§ 4. W uchwale Rady Gminy Leszno nr XLVI/305/2014 z dnia 29 maja z 2014 r. w sprawie podziału 
Gminy Leszno na sołectwa (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5779) w wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W Gminie Leszno działają:”,

- uchyla się pkt 7,

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a - 7c w brzmieniu:

„7a) Sołectwo Leszno Północ obejmujące północną część obrębu ewidencyjnego Leszno i zachodnią 
cześć obrębu ewidencyjnego Julinek;

7b) Sołectwo Leszno Południe, obejmujące południową część obrębu ewidencyjnego Leszno i obręb 
ewidencyjny Leszno PGR;

7c) Sołectwo Leszno Wschód, obejmujące wschodnią część obrębu ewidencyjnego Leszno i wschodnią 
cześć obrębu ewidencyjnego Julinek;”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Granice sołectw działających w Gminie Leszno obrazuje mapa stanowiąca załącznik do 
uchwały.”.

2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. W uchwale Rady Gminy Leszno nr LIV/355/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2014 r. poz. 11323 oraz z 2019 r. poz. 3330) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 5;

2) uchyla się § 73.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leszno

Michał Dominiak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/53/2019

Rady Gminy Leszno

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Mapa podziału sołectwa Leszno
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Leszno

z dnia....................2019 r.

Granice sołectw działających w gminie Leszno
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Uzasadnienie

Podziału Sołectwa Leszno dokonuje się na wniosek 184 mieszkańców tego sołectwa złożony do Wójta
Gminy Leszno w dniu 22 stycznia 2019 r. W sprawie podziału przeprowadzono również konsultacje
z mieszkańcami Sołectwa Leszno. Odbyły się one w dniach 7-22 lutego 2019 r. w formie wypełnianej
elektronicznie lub papierowo ankiety, zbierania uwag mieszkańców oraz opinii do działających na terenie
Sołectwa Leszno organizacji pozarządowych. Większość uczestników konsultacji opowiedziała się za
przeprowadzeniem podziału. Wśród biorących udział w ankiecie poparcie dla podziału zadeklarowały
152 osoby. Przeciw było 119. W wyniku zgłaszanych uwag dokonano korekty nazwy jednego z sołectw
mających powstać po podziale. Ujętą we wniosku nazwę „Leszno Podzaborówek” zastąpiono nazwą
„Leszno Wschód”. Proponowane granice podziału wyznaczono zgodnie z granicami zaproponowanymi we
wniosku mieszkańców. Według danych na dzień wniesienia projektu pod obrady Rady Gminy Leszno liczba
mieszkańców powstałych po podziale sołectw wyniesie:

Leszno Północ – 1842 mieszkańców;

Leszno Południe – 1195 mieszkańców;

Leszno Wschód – 744 mieszkańców.

Stosownie do postanowień § 69 ust. 4 uchwały Rady Gminy Leszno Nr LIV/355/2014 z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Leszno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11323 oraz
z 2019 r. poz. 3330) wraz z podziałem Sołectwa Leszno nadaje się statuty mającym powstać sołectwom
Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód. Każdy ze statutów stanowi odrębną uchwałę i każdy
podlegał procedurze konsultacji społecznych. Z uwagi na potrzebę ich jednoczesnego wejścia w życie
z pozostałymi przepisami dotyczącymi podziału Sołectwa Leszno, kwestie tę uregulowano w niniejszej
uchwale. Zgodnie z § 2 projektu wszystkie trzy statuty wejdą w życie jednocześnie z podziałem Sołectwa
Leszno. Rozwiązanie takie jest zgodne z § 43 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), zgodnie z którym przepis o wejściu w życie uchwały
może znajdować się w innym, wprowadzającym tę uchwałę akcie prawa miejscowego.

Konsekwencją podziału Sołectwa Leszno oraz wprowadzenia statutów nowych sołectw są projektowane
w § 3 - 5 zmiany w innych uchwałach. W § 3 uchyla się statut dzielonego Sołectwa Leszno a w §
4 wprowadza zmiany aktualizujące wykaz wszystkich sołectw Gminy Leszno. Przewidywane w § 5 zmiany
uchwały z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Leszno mają natomiast na celu usunięcie z tej
uchwały przepisów, które w ogóle nie powinny się tam znajdować. Zarówno bowiem granice sołectw jak
i określenie czasu trwania kadencji sołtysów nie mieszą się w ustawowej delegacji do uchwalenia statutu
gminy lecz powinny stanowić materię statutów poszczególnych sołectw.

Podział Sołectwa Leszno skutkować będzie zwiększeniem o dwóch liczby dotychczasowych sołtysów, co
przełoży się na wzrost wydatków budżetowych z tytułu wypłacanych diet o 4.900 zł rocznie. Jednocześnie
w przypadku utworzenia funduszy sołeckich zakładana dotacja dla Gminy Leszno z budżetu państwa na
wydatki poniesione w ramach tych funduszy powinna wynieść o co najmniej 20.000 zł więcej niż w latach
ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, co stanowi niewymagającą uzasadnienia regułę dla aktów prawa miejscowego.
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