
UCHWAŁA NR XLVI/306/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały nr XLIV/294/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 
2022 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granicy gminy (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z 2022r., poz. 601), Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Kawęczyn  pozytywnie opiniuje zmianę granicy Gminy Kawęczyn polegającą na  
włączeniu do obrębu ewidencyjnego Skarżyn w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim obszaru położonego 
w obrębie ewidencyjnym Skarżyn – Kolonia w gminie Malanów w powiecie tureckim, obejmującego działki 
ewidencyjne o numerach 191/1, 191/2, 192, 193 i 194. 

2. Opinia uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami 
sołectwa Skarżyn. 

3. Zmiana granic gminy nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 i art. 4b ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.). 

§ 2. Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy oraz w sołectwie Skarżyn. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/306/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 23 lutego 2022 r.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVI/306/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kawęczyn 

Rada Gminy Kawęczyn rozpoczęła procedurę zmiany granicy gminy Kawęczyn podejmując 
uchwałę nr XLIV/294/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych z 
mieszkańcami dotyczących zmiany granicy gminy.  
 Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wydanie 
przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego zmiany granic wymaga m.in. wniosku rady 
gminy oraz jej opinii, poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji  z mieszkańcami.  
 Zmiana polega na  włączeniu do obrębu ewidencyjnego Skarżyn w gminie Kawęczyn w 
powiecie tureckim obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skarżyn – Kolonia w gminie 
Malanów w powiecie tureckim, obejmującego działki ewidencyjne o numerach 191/1, 191/2, 192, 
193 i 194. 
 Konsultacje z mieszkańcami odbyły się w dniach od 1 lutego do 14 lutego 2022 roku, godz. 
15:00. Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Sołectwa Skarżyn. Liczbę osób 
uprawnionych określono na podstawie danych ewidencji ludności według stanu na dzień 
14.02.2022r. – wyniosła ona 163 osoby. W konsultacjach wzięło udział 95 mieszkańców sołectwa 
Skarżyn, co stanowi 58,28 % uprawnionych do głosowania. Oddano 94 głosy ważne oraz 1 głos 
nieważny.  

Zdecydowana większość mieszkańców biorących udział konsultacjach poparła 
proponowaną zmianę granic. Ogółem oddano:  
- 94 głosów za zamianą granicy gminy, co stanowi 100,00 % wszystkich ważnie oddanych głosów,  
- 0 głosów przeciw zmianie granicy gminy, co stanowi 0 % wszystkich ważnie oddanych głosów, 
- 0 głosów wstrzymujących się, co stanowi 0 % wszystkich ważnie oddanych głosów. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych nie pozostawiają wątpliwości, co do 
pozytywnej opinii mieszkańców w tej kwestii. Ich jednoznaczny wynik stanowi o wysokim stopniu 
integracji społecznej. Frekwencja, którą osiągnięto w konsultacjach społecznych świadczy o 
odpowiedzialności mieszkańców sołectwa Skarżyn za losy Małej Ojczyzny oraz chęci 
współdecydowania o kształcie wspólnoty, którą latami budowali. 

Podjęcie uchwały jest niezbędne do nadania dalszego biegu sprawie proponowanej zmianie 
granic gminy Kawęczyn, tj. złożenia wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  
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