Protokół Nr 5/2017
Doraźnej Komisji Statutowej
z dnia 6.07.2017r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 910 w Urzędzie Gminy w Santoku. Komisja
uczestniczyła w składzie 3 osobowym (Radny Tomasz Helicki był nieobecny). 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., 22.06.2017r.
oraz 28.06.2017r.
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).










w §10 ust 4 na końcu zdania dopisano zwrot „…spośród mieszkańców sołectwa”;
§10 ust 6 został wykreślony;
w §12 ust. 1 zwrot „organ zwołujący” zastąpiono „Sołtysa”
w §12 ust. 4, 5, 6 zostały wykreślone (przeniesiono do §33)
§13 ust. 1pkt 12 i 13 zostały wykreślone (adekwatnie punkt 14, 15,16,17 uzyskały
nową numeracje kolejno 12, 13, 14, 15)
w §17 ust. 1 pkt 5 wykreślono zwrot „…Rady Sołeckiej”;
w §20 ust 1 po słowach „…głosowania mieszkańców” dodano „sołectwa”;
§32 otrzymał brzmienie: „Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Gminy.”
dodano nowy §33, który otrzymał brzmienie: „ust 1. Nadzór nad działalnością
Sołectwa sprawuje Wójt.
ust. 2. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi protokołu i uchwał Zebrania
Wiejskiego w terminie 7 dni od odbycia zebrania. Postanowienia niniejszego ustępu
nie dotyczą zebrań zwołanych i prowadzonych przez Wójta.
ust. 3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O
nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Gminy.”;
ust. 4. Wójt Gminy może w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wstrzymać
wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego w przypadku uznania, że uchwała ta nie
odpowiada wymogom zgodności z prawem, celowości, gospodarności lub rzetelności.
W takim wypadku Wójt Gminy na najbliższej sesji przekazuje uchwałę wraz ze
swoim stanowiskiem do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
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 w §33 (według nowej kolejności §34) ust. 1 zwrot „Organy nadzorujące działalność
sołectwa…” zastąpiono „Organy kontroli i nadzoru nad działalnością Sołectwa…”
oraz wykreślono zwrot „a także uczestniczenia w jego posiedzeniach.”
 w §33 (według nowej kolejności §34) ust. 2 zwrot „organy nadzorujące” zastąpiono
„organy kontroli i nadzoru”;
 w nazwie działu V słowo „komunalnego” zastąpiono „gminnego”
 w §34 (według nowej kolejności §35) zwrot „organy nadzorujące” zastąpiono
„organy kontroli i nadzoru” oraz zwrot „kontroli wewnętrznej” zastąpiono „kontroli i
nadzoru”;
 §34 w dziale V (według nowej kolejności §36) otrzymał brzmienie: „ust. 1. Sołectwo
nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.
ust. 2. Realizacja potrzeb finansowych Sołectwa odbywa się w ramach budżetu
Gminy.
ust. 3. Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej opracowuje i przedkłada Wójtowi wnioski najpóźniej w terminie do 30 września każdego roku - w celu rozpatrzenia ich przy
konstruowaniu projektu budżetu Gminy na następny rok.
ust. 4. Sołectwo ma prawo wnioskować do organów Gminy o stosowne środki na
realizację zadań powierzonych Sołectwu oraz ma obowiązek realizować wydatki,
zgodnie z przyznanymi limitami.
ust. 5. Zadania Sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych
pochodzących z funduszu sołeckiego.”
 w §35 (według nowej numeracji §37) ust. 2 słowo „Zakres” zastąpiono „Wykaz”;
 w §36 (według nowej numeracji §38) ust. 1 przed słowem „…na:” dopisano zwrot
„…w szczególności na:”
 w §36 (według nowej numeracji §38) ust. 1 pkt 2 wykreślono zwrot „społecznogospodarczym”;
 w §36 (według nowej numeracji §38) ust. 1 pkt 3 został wykreślony;
 w §36 (według nowej numeracji §38) ust. 1 pkt 4 został wykreślony;
 w §37 (według nowej numeracji §39) ust. 1 słowo „komunalnym” zastąpiono
„gminnym”;
 w §37 (według nowej numeracji §39) ust. 2 słowo „komunalnym” zastąpiono
„gminnym”;
 w §38 (według nowej numeracji §40) zwrot „zarządu mienia przekazanym” zastąpiono
„wynajmu nieruchomości przekazanych”;
 w §39 ust. 1 (według nowej numeracji §41 bez ustępu) pomiędzy słowami „wynajmu,
dzierżawy” postawiono spójnik „lub”;
 w §39 (według nowej numeracji §41) ust. 2 został wykreślony;
 §40 otrzymał nową numerację §42;
 §41 otrzymał nową numerację §43;
 §42 otrzymał nową numerację §44;
 §43 otrzymał nową numerację §45;
Komisja ustaliła, że w przypadku zgłoszenia uwag do projektu statutu przez Panią
Mecenas lub Radnych niebędących Członkami Komisji zwoła kolejne posiedzenie,
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w innym przypadku zatwierdzenie protokołu z 5 posiedzenia Komisji odbędzie się przed
Sesją Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 1205.
Protokolant

Przewodniczący Komisji

Joanna Krystosik

Radosław Wawrzyniak
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