Protokół Nr 2/2017
Doraźnej Komisji Statutowej
z dnia 12.06.2017r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 910 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 wypracowała stanowisko, iż będzie pracować na podstawie projektu statutu Lipki
Wielkie (wszystkie projekty statutów sołectw różnią się wyłącznie nazwą sołectwa i
powierzchnią sołectwa), który był poddany konsultacjom oraz przeanalizuje wszystkie uwagi,
które wnoszono na konsultacjach przez Sołectwa zawarte w protokole z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok w zakresie projektów statutów
sołectw.
Tekst projektu statutu oraz protokołu z przeprowadzonych konsultacji stanowi
załącznik do protokołu.
 Dokonano uaktualnienia w podstawie prawnej oraz w §1 ust. 5 (według nowej
numeracji ust 4) pkt 1 (Dz.U z 2016r. poz. 446 ze zm.);
 §1 ust. 1 po słowach „…Gminy Santok” dodano „i stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących jego obszar.”;
 §1 ust. 2 uzyskał nową numerację ust. 3 oraz po słowach „…o powierzchni 3200ha”
dodano zapis „granice sołectwa i jego położenie w gminie Santok określa mapa
stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.”;
 §1 ust. 3 uzyskał nową numerację ust. 2;
 §1 ust. 4 został wykreślony;
 §1 ust. 5 uzyskał nową numerację ust. 4;
 przed §2 wprowadzono DZIAŁ II pt. „Zadania Sołectwa”;
 §2 ust 2 otrzymał brzmienie: „2. Zadania Sołectwa obejmują m.in:
1) podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb
mieszkańców Sołectwa;
2) prowadzenie inicjatyw społecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i
gospodarczych;
3) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej
mieszkańcom oczekującym tej pomocy;
4) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;
5) działania oświatowo - wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
6) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
7) inicjowanie działań w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;
8) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów Gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych;
1

















9) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie;
10) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia gminnego przekazanych Sołectwu;
11) decydowanie o przeznaczeniu środków finansowych przekazywanych sołectwu w
ramach budżetu gminy.”;
§2 w ust. 3 dodano pkt 10 w brzmieniu „prowadzenie współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy.”;
dział II (według nowej kolejności III) uzyskał nazwę „Organizacja Sołectwa”;
w §3 ust. 1 pkt. 1 wykreślono słowo „stałych”;
§4 ust. 1 po słowach „…trwa 4 lata” dodano zapis „licząc od dnia wyborów”;
§4 ust. 2 – pozostawiono do wyjaśnienia, gdyż według Radnej Ireny Furmańskiej
zapis jest niezgodny z prawem;
§5 ust. 1 uzyskał nową kolejność ust. 2 oraz nowe brzmienie: „W przypadku
rezygnacji z pełnienia funkcji przez Sołtysa w trakcie kadencji pełni on swoją
funkcję do czasu wyboru nowego sołtysa.”;
§5 ust. 2 uzyskał nową numerację ust. 3;
§5 ust. 3 uzyskał nową numerację ust. 1;
§6 ust. 1 pkt 9 po słowach „…działalności gospodarczej” dodano „funkcjonowania
sieci handlowych, usługowych, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i
oświatowej;”;
§7 ust. 1 uzyskał nowe brzmienie: „Każdy ma prawo do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim.”;
w §7 wprowadzono ust. 3 o brzmieniu: „Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu
Wiejskim, potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście
obecności, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.”;
§8 uzyskał nowe brzmienie:
„1. Zebranie Wiejskie zwołuje:
1) Sołtys z własnej inicjatywy;
2) Sołtys na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców posiadających czynne
prawo wyborcze, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku;
3) Sołtys na wniosek Rady Gminy lub Wójta, w ciągu 14 dni od złożenia
wniosku;
4) Wójt w związku z wyborem Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
5) Wójt z innego ważnego powodu dla Sołectwa i Gminy;
2. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt w terminie 14 dni.”;

Komisja wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na dzień 22.06.2017r. o godz. 900.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 1200.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

Joanna Krystosik

Radosław Wawrzyniak
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