Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 17 października 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/107/2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec,
sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki,
sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Margonin, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Sołectw, uchwala co następuje:
§ 1. W statucie sołectwa Kowalewo stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 2. W statucie sołectwa Lipiniec stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 3. W statucie sołectwa Lipiny stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 4. W statucie sołectwa Margońska Wieś stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr XV/178/2015 Rady
Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo
Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo,
sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
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2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 5. W statucie sołectwa Młynary stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 6. W statucie sołectwa Próchnowo stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 7. W statucie sołectwa Radwanki stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 8. W statucie sołectwa Studźce-Adolfowo stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały
nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska
Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo
Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
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§ 9. W statucie sołectwa Sułaszewo stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały nr XV/178/2015 Rady Miasta
i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin:
sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary,
sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo
Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 10. W statucie sołectwa Sypniewo stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały nr XV/178/2015 Rady
Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo
Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo,
sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 11. W statucie sołectwa Zbyszewice stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały nr XV/178/2015 Rady
Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo
Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo,
sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”;
2) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 14) o treści: „w przypadku, gdy na terenie Sołectwa funkcjonuje świetlica
wiejska, nadzór nad tym obiektem sprawuje Sołtys miejscowości”.
3) w § 16 ust. 2 dodaje się punkt 15) o treści: „w przypadku, gdy Sołtys nie ma możliwości administrowania
obiektem świetlicy wiejskiej, zadanie to może przekazać innej osobie”.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Staniewski
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych
ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej powołanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Treść statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Margonin wymaga dostosowania ich treści do aktualnych
regulacji prawnych, doprecyzowania niektórych postanowień bądź uregulowania w sposób wyczerpujący
spraw do tej pory nieunormowanych.
Projekt uchwały dotyczący zmian poszczególnych statutów jednostek pomocniczych sołectw podlega
konsultacji z mieszkańcami danego sołectwa.
Zasady i tryb konsultacji społecznych określa uchwała Nr XVIII/186/2005 Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, zgodnie
z którą Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wydał zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy
Margonin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie
zaopiniowania zmian w Statutach jednostek pomocniczych Gminy Margonin, które zostały przperowadzone na
terenach sołectw w okresie od 09 wrzesnia do 30 września 2019 r. podczas zaplanowanych zebrań sołeckich.
W trakcie zebrań nie zgłoszono opinii, uwag i wniosków do projektu przedstawionej uchwały.
Mieszkańcy każdego sołectwa z terenu Gminy Margonin pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec,
sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki,
sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice podejmując,
w tym przedmiocie stosowną uchwałę zebraania wiejksiego.
W związku z powyższym uzasadnione jest podęjcie niniejszej uchwały.
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