
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/359/2017 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie podziału sołectwa Wojciechy i utworzenia sołectwa Borki 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału sołectwa Wojciechy w następujący sposób: 

1) wyłącza się miejscowość Borki z sołectwa Wojciechy, 

2) tworzy się sołectwo Borki obejmujące miejscowość Borki. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 212



 

Uzasadnienie 

W dniu 19 czerwca 2017 roku do Rady Gminy Bartoszyce wpłynął wniosek mieszkańców wsi Borki 

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej tj. sołectwa we wsi Borki. Miejscowość Borki wchodzi w skład 

sołectwa Wojciechy. Z ewidencji ludności prowadzonej przez urząd ustalono, że na koniec II kwartału 2017 r., 

tj. stan na 30 czerwca, miejscowość Wojciechy liczyła 523 mieszkańców, zaś Borki 197 mieszkańców. 

Uchwałą Nr XXIX/338/2017 z dnia 22 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 r. 

poz. 4128) Rada Gminy Bartoszyce podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Wojciechy polegające na podziale sołectwa Wojciechy na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Wojciechy 

i sołectwo Borki. 

Wykonując postanowienia uchwały Nr XXIX/338/2017, Wójt Gminy Bartoszyce wydał zarządzenie 

Nr OA.0050.121.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Wojciechy polegające na podziale sołectwa Wojciechy na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Wojciechy i 

sołectwo Borki. 

Konsultacje polegały na zasięgnięciu opinii zainteresowanych mieszkańców sołectwa Wojciechy poprzez 

udzielenie na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia sprawy, 

a mianowicie: „Czy jest Pan/ Pani za podziałem sołectwa Wojciechy na dwa odrębne sołectwa: sołectwo 

Wojciechy i sołectwo Borki?”. 

Konsultacje trwające w terminie 27 listopada 2017 r. - 12 grudnia 2017 r., były prowadzone poprzez 

udostępnienie karty konsultacyjnej, w następujący sposób: 

1) podczas spotkania z mieszkańcami Wojciech i Borek, u komisji konsultacyjnej, (I spotkanie odbyło się 

5 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 17
00 

w Domu Kultury w Wojciechach, II spotkanie odbyło się 7 grudnia 

2017 r. (czwartek) godz. 17
00 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko), 

2) w Urzędzie Gminy Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce pokój nr 5, w dniach i godzinach 

pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz.7.00-15.00), 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gmina-bartoszyce.pl, 

4) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce www.gmina-bartoszyce.pl. 

Wypełnione karty konsultacyjne, można było składać: 

1) na spotkaniu mieszkańców miejscowości Wojciech i Borek, u komisji konsultacyjnej, 

2) w Urzędzie Gminy Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce - pokój nr 5, w dniach i godzinach 

pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz.7.00-15.00). 

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy miejscowości Wojciechy i Borki. 

W konsultacjach udział wzięły 42 osoby, stanowi to 5,8% mieszkańców sołectwa Wojciechy. Wszyscy 

opowiedzieli się za podziałem sołectwa, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. 
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