
UCHWAŁA NR XL/317/2023 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości 
Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna 

Na podstawie art. 223 §1, art. 244 §2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz w związku z §70 ust. 2 Statutu 
Gminy Pokój przyjętego uchwałą Nr XI/95/2011   Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. (Dz.Urz.Woj. 
Opolskiego z 2012 r. poz. 85, z 2013 r. poz.1973, z 2018 r. poz.2505) Rada Gminy Pokój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców wsi Jagienna  z dnia 22.09.2022 r. o podział sołectwa 
Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzeniu sołectwa 
Jagienna uznaje się, że wniosek ten zasługuje na uwzględnienie z powodów wskazanych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Pokój do wdrożenia działań przewidzianych przepisami prawa mających 
na celu załatwienie wniosku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując 
go do poinformowania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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Załącznik do uchwały Nr XL/317/2023 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie do uchwały rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu 
miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna 

Dnia 29.09.2022r. do Rady Gminy Pokój wpłynął wniosek o wyłączenie z sołectwa Domaradz miejscowości 
Jagienna i utworzenia dla niej nowej jednostki pomocniczej na terenie Gminy Pokój - sołectwa Jagienna, 
obejmującego terytorium wsi Jagienna. Wnioskodawcami byli mieszkańcy miejscowości Jagienna. Komisja 
Skarg Wniosków i Petycji, do której wniosek został skierowany, zbadała czy wniosek spełnia warunki 
art. 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz rozdz. XII § 71 Statutu Gminy Pokój. Komisja jednoznacznie 
stwierdziła, że wniosek spełnia kryteria formalno-prawne i zasługuje na uwzględnienie.  

W ślad za rekomendacją Komisji o podjęcie działań zmierzających do przygotowania projektów uchwał 
dotyczących wyodrębnienia sołectwa Jagienna, zgodnie z treścią „wniosku o podział sołectwa Domaradz 
polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna”, Rada 
uznaje to  stanowisko za zasadne. 

Mając powyższe na względzie Rada Gminy Pokój postanowiła o skierowaniu wniosku do Wójta Gminy 
Pokój celem przeprowadzenia niezbędnych czynności prawnych w ramach jego realizacji, w tym 
przygotowania przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach przewidzianej procedury. 
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