
 
Uchwała Nr 219 /2009 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.  
 Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;  z 2002 r.  
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  
z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; 
 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337;             
z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;               
z 2009 r. Nr 52 poz.420), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - 
 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy i Miasta Jastrowie: 
1) Statut Sołectwa Sypniewko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) Statut Sołectwa Brzeźnica, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
3) Statut Sołectwa Sypniewo, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 
4) Statut Sołectwa Nadarzyce, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 
5) Statut Sołectwa Brzeźnica- Kolonia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 
6) Statut Sołectwa Budy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 
7) Statut Sołectwa Samborsko, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 130/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Sypniewko,  

2) uchwała Nr 131/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Brzeźnica,  

3) uchwała Nr 132/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Sypniewo,  

4) uchwała Nr 133/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Nadarzyce,  

5) uchwała Nr 134/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Brzeźnica -Kolonia,  

6) uchwała Nr 135/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Budy,  

7) uchwała Nr 136/96 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Sołectwu Samborsko.  

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 



 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 219 /2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw. 

 
 
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) - organizację i zakres działania jednostki 
pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji                       
z mieszkańcami. 

Jednocześnie w świetle ust.3 tego artykułu - statut jednostki pomocniczej określa                  
w szczególności:  
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej, 
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, 
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, 
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki 
    pomocniczej. 
 Dotychczas obowiązujące statuty sołectw uchwalone zostały przez Radę Miejską                   
w Jastrowiu w 1996 r. i nie uwzględniają zmian ustawodawczych wprowadzonych przez ten 
czas do przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 Zasadne i konieczne jest zatem dostosowanie zasad działania sołectw do 
obowiązujących przepisów prawa i nadanie nowych statutów sołectwom. 
 Zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami projekty statutów przedłoŜone zostały 
do konsultacji z mieszkańcami.  
 Z powyŜszych względów podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 


