
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 września 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia  

25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie 

utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący wykaz Sołectw utworzonych na terenie 

Gminy Żabia Wola otrzymuje brzmienie określone w załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2. Uchyla się Załącznik Nr 2 do uchwały; 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

W związku aktualizacją Statutów Sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy  

Żabia Wola przyjętych uchwałą V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 

1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie 

Żabia Wola oraz podjęciem uchwał w sprawie nadania Statutu dla każdego Sołectwa, 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli  

z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola. 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera wykaz Sołectw utworzonych na terenie 

Gminy Żabia Wola, w którym wymienione są tylko nazwy poszczególnych Sołectw. 

Aktualizacja przedmiotowego wykazu poprzez uzupełnienie go o nazwy miejscowości 

wchodzących w skład danego Sołectwa sprawi, że wykaz będzie bardziej czytelny.  

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały określony został natomiast teren działania 

poszczególnych Sołectw. Projekty nowych Statutów zawierają załączniki w postaci map 

poglądowych, na których graficznie w jednoznaczny sposób przedstawione zostały granice  

i położenie w gminie, danego Sołectwa. Zasadnym jest więc uchylenie Załącznika Nr 2  

do uchwały. 

 


