Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach
statutów sołectw
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sobienie-Jeziory
dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw w dniach od 23 maja 2019 r. do 31 maja
2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Sobienie-Jeziory.
W/w terminie wpłynęły 4 wnioski od mieszkańców Sołectw: Dziecinowa, Siedzowa i Szymanowic
Małych.
Oznaczenie

L.p.

jednostki
redakcyjnej

1. § 4

§5

Treść uwag, opinii, propozycji

Stanowisko Wójta

wnioskującego
Proponuję:
1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys .
2. Sołtys jest organem wykonawczym
Sołectwa. Sołtys realizuje swoją
funkcję przy pomocy Rady Sołeckiej
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wójt zarządza wybory Sołtysa i
Rady Sołeckiej w terminie 6 miesięcy
po upływie kadencji Rady Gminy.
5. Po upływie kadencji Rady Gminy
Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Do paragrafu 5 dodać ust. 3 w
brzmieniu:
„Prawo do głosowania mają stali
mieszkańcy Sołectwa posiadające
czynne prawo wyborcze do Rady
Gminy”

Uwzględniono częściowo:
Nowe brzmienie § 4
1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys .
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat
licząc od dnia wyboru.
4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej winny się
odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu
kadencji.
5. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego
Sołtysa i Rady Sołeckiej obowiązki wykonują
dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka.
Uzasadnienie:
- proponowany zapis ust. 2 zdanie pierwsze
znajduje się w § 8 ust. 1 projektu Statutu
natomiast funkcję Rady Sołeckiej określa nowe
brzmienie § 4 ust. 2.
- Wyrazy „organów Sołectwa” zastąpiono
wyrazami „Sołtys i Rada Sołecka”.
- Rada Gminy jest organem uchwałodawczym
w Gminie natomiast działalność Sołtysa i Rady
Sołeckiej jest związana z jednostką pomocniczą
jaką jest Sołectwo. Kadencja Rady Gminy oraz
kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej nie muszą
być ze sobą powiązane.
Nie uwzględniono.
Uzależnienie uprawnienia mieszkańców
Sołectwa do głosowania na Zebraniu Wiejskim
od posiadania przez nich czynnego prawa
wyborczego do Rady Gminy stanowi
przekroczenie kompetencji wynikającej z art. 18
ust. 2 pkt 7 w związku z art. 35. ust. 1 i 3
ustawy o samorządzie gminnym.

§ 7 ust. 1 Proponuje zapis”
pkt. 2 lit b.

§8

§ 9 ust. 2

§ 24

2. § 7

uzasadnienie nie dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. b.
„ co najmniej 20 mieszkańców Zapis nie dotyczy liczby osób uczestniczących w
Sołectwa”
zebraniu a liczby osób wnioskujących o zwołanie
zebrania wiejskiego. Zmieniono zapis
„co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa”
dodać ust. 3 w brzmieniu:
„Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom
publicznym”

Nie uwzględniono.
Określenie kręgu podmiotów podlegających
ochronie prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym oraz zakres tej
ochrony nie należy do materii statutowej, a
ustawowej. Zapis taki będzie stanowił
powtórzenie art. 36 ust.3 ustawy o samorządzie
gminnym
Proponuję:
Nie uwzględniono.
„Rada Sołecka składa się z
Ustalenie składu liczbowego rady sołeckiej –
przewodniczącego
ostatecznej liczby osób, wchodzących w jej
i minimum 3 członków”
skład, powinno mieć miejsce bezpośrednio w
statucie sołectwa.
Dodać ust 4 w brzmieniu:
Nie uwzględniono.
„Ewentualne
spory
pomiędzy Brak podstaw prawnych do wprowadzenia
organami Sołectwa w zakresie takiego zapisu w Statucie Sołectwa.
interpretacji postanowień statutu
rozstrzyga Rada Gminy”
Proponuję:
Nie uwzględniono:
9. Sołtys, na 7 dni przed zebraniem,
- termin i formę powiadamiania mieszkańców
powiadamia mieszkańców o nim w
określa § 7 ust. 2
formie ogłoszeń wywieszanych na
tablicach ogłoszeń oraz budynku, w
którym takie zebranie będzie
przeprowadzone.
10.
W
przypadku
zebrania - zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wniosek
dotyczącego funduszu sołeckiego, o przyznanie sołectwu środków z funduszu
Sołtys na 7 dni przed powiadamia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa,
Gminę o planowanym zebraniu. rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
Gmina umieszcza informację o takim mieszkańców sołectw.
zebraniu
na
swojej
stronie
internetowej”

§ 7 ust. 1 pkt Proponuję:
2 litera b

3. § 5
§ 7 punkt 2
§ 7 punkt 4

zapis nie dotyczy frekwencji na zebraniu tylko
„co najmniej 10 % mieszkańców liczby osób występujących z wnioskiem o
Sołectwa
posiadających
prawo zwołanie zebrania.
wyborcze”
Zmieniono zapis „na co najmniej 10 %
mieszkańców Sołectwa”.
powinno być pełnoletni mieszkańcy Nie uwzględniono
Wszyscy mieszkańcy sołectwa mają prawo
udziału w Zebraniu Wiejskim.
do zawiadomienia powinien być Nie uwzględniono.
dołączony porządek zebrania
co w sytuacji gdy liczba głosów za i Nie uwzględniono, bowiem wówczas uchwała
przeciw jest równa – powinien głos nie zostanie podjęta.
decydujący mieć sołtys
Nie ma żadnych ustawowych podstaw ku temu,
by głos sołtysa miał większą wagę i decydował o
wyniku głosowania w przypadku równej ilości
głosów „za” i „przeciw”.

4.

§ 17

Co oznacza
sołectwa”

–„stały mieszkaniec Stały mieszkaniec sołectwa to osoba, która
przebywa w danej miejscowości i której
miejscem zamieszkania jest dana miejscowość.
Pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25
Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
Aby uznać mieszkańca wsi za jej stałego
mieszkańca powinny być spełnione dwie
przesłanki: przebywanie w znaczeniu fizycznym
w określonej miejscowości i zamiar stałego w
niej pobytu. Potwierdzeniem uznania osoby za
stałego mieszkańca danej miejscowości jest
wpisanie jej do rejestru wyborców w gminie.

§ 19

w terminie 30 dni od jakiej daty

od daty danego zdarzenia

opinia pozytywna- bez uwag

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Sobienie-Jeziory.
Wójt
/-/ Stanisław Wirtek

