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Protokół Nr 3/2017 

Doraźnej Komisji Statutowej 

z dnia 22.06.2017r. 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 9
10

 w Urzędzie Gminy w Santoku. Komisja 

uczestniczyła w składzie 4 osobowym. Z poza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz 

Gminy Paweł Pisarek. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

  

Otwarcia posiedzenia dokonał jej Przewodniczący Radosław Wawrzyniak. 

 

 

Komisja pracowała na podstawie projektu statutu Lipki Wielkie (wszystkie projekty statutów 

sołectw różnią się wyłącznie nazwą sołectwa i powierzchnią sołectwa) ze zmianami 

naniesionymi przez Komisję na posiedzeniu w dniu 12.06.2017r.  

 

Tekst projektu statutu oraz protokołu z przeprowadzonych konsultacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

W trakcie rozważań nad Statutem Komisja  przyjęła poniżej wymienione zmiany: 

 

(Zmiany w zapisach zostały w niniejszym protokole wyróżnione kursywą i pogrubieniem). 

 

 

 §9 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż raz w roku”; 

 §9 ust. 5 otrzymał brzmienie: „Informacja o Zebraniu Wiejskim jest podawana do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych w 

Sołectwie. Organ zwołujący Zebranie Wiejskie może wprowadzić inne dodatkowe 

formy powiadamiania mieszkańców.” 

 w §9 ust. 6 wykreślono zwrot: „…osobę prowadzącą oraz”; 

 §9 ust. 7 został wykreślony; 

 §10 ust. 4 uzyskał brzmienie: „Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta otwiera i 

przewodniczy jego obradom Wójt lub wskazana przez niego osoba. Zebranie zwołane 

przez Sołtysa otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub osoba wybrana przez 

Zebranie Wiejskie.” 

 §10 ust. 5 słowo: „prowadzić” zastąpiono „otworzyć” oraz wykreślono zwrot „…i nie 

wyznaczył osoby go zastępującej”; 

 w §10 ust. 6 (błędnie wpisany jako ust. 4) słowo: „…Sołtysa” zastąpiono „…Organ 

zwołujący”  

 w §12 ust. 1 słowo: „…Sołtysa” zastąpiono „…Organ zwołujący”  

 §12 ust. 2 został wykreślony; 

 §12 ust. 3 został wykreślony; 

 w §12 ust. 8 (według nowej numeracji ust. 5) słowo: „…Wójt” zastąpiono „…Rada 

Gminy.” 

 §12 ust. 10 został wykreślony; 

 §12 ust. 11 został wykreślony; 
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 w §13 wpis zmieniono na §13 ust. 1 (gdyż w wyniku błędu pisarskiego nie dopisano w  

projekcie ust. 1) dokonano zmian w punktach: 

 pkt 6: „…oraz Rady Sołeckiej” został wykreślony; 

 pkt 7 otrzymał brzmienie: „organizowanie wykonania uchwał Zebrania 

Wiejskiego oraz informowanie mieszkańców o sposobie ich realizacji;” 

  pkt 8 otrzymał brzmienie: „składanie rocznego sprawozdania ze swojej 

działalności na Zebraniu Wiejskim;”; 

 pkt 9 słowo: „…przysługującym” zastąpiono „…przekazanym”; 

 pkt 11 zwrot „prowadzenie współpracy…” zastąpiono „współpraca…” 

 pkt 12 wywołał dyskusję komisji i pozostawiono go do wyjaśnienia w kwestii 

tego, czy zapisem w statusie można zobowiązać Sołtysa do udziału w Sesjach; 

 pkt 14 wykreślono zapis: „…Gminy oraz” oraz „na zasadach ustalonych dla 

radnych;”; 

 pkt 15 zapis: „…w ramach posiadanych środków finansowych;” zastąpiono „…w 

porozumieniu z Wójtem;” 

 w §15  zapis: „…z 3 do 5 osób” zastąpiono „…od 3 do 7 osób”; 

 w §16 ust. 2 (poprawiono literówkę w wyrazie „konsultowaniae”) słowo 

„…Sołectwa” zastąpiono „…Sołtysa”; 

 §17 uzyskał brzmienie: ust.1: „Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, 

posiedzenia są jawne.” 

ust. 2: „ Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys lub wskazany przez niego 

członek Rady Sołeckiej.” 

ust. 3: „Rozstrzygnięcia i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy jej składu.” 

ust. 4: „Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządzany jest protokół zawierający: 

1) datę, godzinę i miejsce obrad; 

2) listę obecności; 

3) porządek obrad i opis rozstrzygnięć i opinii; 

4) opinie, stanowiska, inicjatywy, itp. podjęte w trakcie obrad; 

5) podpis protokolanta i osoby prowadzącej posiedzenie Rady Sołeckiej;” 

ust. 5: „Protokół i dokumenty, o których mowa w ust. 4 przechowuje Sołtys.” 

 w §18 ust. 2 zwrot: „…w związku z upływem kadencji” został wykreślony; 

 §18 ust. 3 został wykreślony; 

 §18 ust. 4 (według nowej kolejności ust. 3) pozostawiono do wyjaśnienia w kwestii 

możliwości powołania Sołtysa „elekta”, który wybierany byłby jeszcze przed 

zakończeniem kadencji ówczesnego Sołtysa, lecz jego stanowisko objąłby dopiero po 

zakończeniu kadencji 

 

Komisja wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na dzień 28.06.2017r. o godz. 9
00

. 

 

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 12
00

. 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik       Radosław Wawrzyniak 

 


