
 

UCHWAŁA Nr XLIV/452/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/104/11 Rady Gminy Złotów z dnia           

14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz                     

§ 8 ust. 1 pkt 2 i § 9 Statutu Gminy Złotów (Uchwała Rady Gminy Złotów Nr V/28/03 z dnia 

23 stycznia 2003 r. ze zm. – Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 845) po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami sołectwa Radawnica uchwala się, co następuje:     

 

              

         § 1.  W uchwale Nr X/104/11 Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica wprowadza się następującą zmianę: 

         - § 4  Statutu Sołectwa Radawnica otrzymuje brzmienie – „Obszar działania Sołectwa 

obejmuje miejscowości: Radawnica i Grudna”. 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLIV/452/14 Rady Gminy Złotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/104/11 Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica 

 

         W roku 2013 zgodnie z wnioskiem mieszkańców prowadzono  na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa procedury w sprawie utworzenia na terenie Gminy Złotów 

nowej miejscowości. Zaproponowano nazwę miejscowości Grudna. Rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany                

i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu 

fizjograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1629) z dniem 1 stycznia 2014 r. utworzono na terenie 

Gminy nową miejscowość jako osadę Grudna.  W związku z powyższym zaszła konieczność 

zmiany Statutu i włączenia osady Grudna do graniczącego terytorialnie sołectwa Radawnica. 

W dniu 09 kwietnia br. przeprowadzono na zebraniu mieszkańców sołectwa Radawnica 

konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Radawnica. Wynik konsultacji 

pozytywny.  

         W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


