
UCHWAŁA NR VIII/£L| /2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zmiany granic Sołectwa Jeżewo i Sołectwa Jawory

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 7 ust 1 uchwały Nr XLIX/306/2018 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Borek 
Wielkopolski (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 7037), po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1.1. Zmienia się granice Sołectwa Jeżewo poprzez wyłączenie miejscowości Liż.
2. Zmienia się granice Sołectwa Jawory poprzez przyłączenie miejscowości Liż.

§ 2. Granice sołectw po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 określa:
1) Sołectwa Jeżewo załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Sołectwa Jawory załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Opracowała: Jolanta Chudzińska



Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR VIII//2019

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zmiany granic Sołectwa Jeżewo i Sołectwa Jawory

Zmiana granic Sołectwa Jeżewo i Sołectwa Jawory polega na wyłączeniu z Sołectwa 
Jeżewo miejscowości Liż i przyłączeniu jej do Sołectwa Jawory.

O powyższą zmianę wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Borku Wlkp. mieszkańcy 
miejscowości Liż, uzasadniając swą prośbę tym, że do Sołectwa Jawory mają lepszy dojazd, 
odległość do miejscowości Jawory wynosi 3 km, do Jeżewa - 5 km, czują się bardziej związani 
z mieszkańcami miejscowości Jawory, często uczestnicząw imprezach organizowanych przez 
Sołectwo Jawory, sami też angażują się w ich organizację.

W dniu 26 marca 2019 r. Burmistrz Borku Wlkp. wydał zarządzenie Nr 45/2019 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłączenia z obszaru 
sołectwa Jeżewo i przyłączenia do sołectwa Jawory miejscowości Liż.

Konsultacje, których celem było zebranie opinii mieszkańców w przedmiotowej sprawie, 
zostały przeprowadzone w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. 
w formie ankiety skierowanej do mieszkańców sołectw objętych konsultacjami.

W konsultacjach wzięło udział 150 osób. Za wyłączeniem z Sołectwa Jeżewo 
miejscowości Liż i przyłączeniem jej do Sołectwa Jawory opowiedziało się 137 osób, 
przeciwne były 2 osoby, wstrzymało się 11 osób.

Konsekwencją niniejszej uchwały będzie potrzeba uchwalenia zmian w obowiązujących 
statutach sołectw.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/G H/2019 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 15 maja 2019 roku



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ¥111/0^/2019


