Protokół Nr 4/2017
Doraźnej Komisji Statutowej
z dnia 28.06.2017r.
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. oraz 22.06.2017r.
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 §4 ust. 1 wykreślono zwrot: „…licząc od dnia wyborów”;
§4 ust. 2 wykreślono;
w §5 samogłoskę „i” zastąpiono spójnikiem „lub”;
w §10 ust. 2 słowo „ponad” zastąpiono „co najmniej”
§18 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie; „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt
nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybór
Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim
zwołanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.”;
§18 ust. 4 otrzymał nowe brzmienie: „W razie konieczności przeprowadzenia
wyborów sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji wybory
zarządza i przeprowadza Wójt w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.”;
§18 ust. 5 został wykreślony;
§18 ust. 6 (według nowej numeracji ust. 5) otrzymał brzmienie: „Zawiadomienia
o Zebraniu Wiejskim na którym odbywają się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
określające miejsce, dzień i godzinę Zebrania w pierwszym i w drugim terminie oraz
porządek Zebrania, podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa, co najmniej na
7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
w §19 ust. 1 słowo „dla” zostało zastąpione „do” oraz zwrot „co najmniej 1/5”
zastąpiono „co najmniej 20%”;
§19 ust. 3 uzyskał brzmienie: „Do wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mają
zastosowanie przepisy § 7 ust.2.”;
w §20 ust. 1 zwrot: „w głosowaniu jawnym” został wykreślony;
w §20 ust. 4 pkt 1 zwrot „przyjęcie zgłoszeń kandydatów” zastąpiono „rejestracja
kandydatów”;
w §20 ust. 5 dodano pkt 8 w brzmieniu: „datę wyborów”;
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 w §21 ust. 3 wykreślono zwrot: „…albo przed Zebraniem na piśmie, pod warunkiem
pisemnego poparcia kandydatury przez 10 osób uprawnionych do głosowania.”
 w §21 ust. 6 wykreślono zwrot: „…lub pisemnie, w przypadku swej nieobecności.
Pisemną zgodę na kandydowanie przedkłada przewodniczącemu osoba dokonująca
zgłoszenia danego kandydata.”
 w § 21 ust. 7 zwrot: „…pieczęcią sołectwa” zastąpiono „…pieczęcią Urzędu Gminy
Santok”;
 w §21 ust. 9 dopisano drugie zdanie o treści: „Dopisanie na karcie do głosowania
dodatkowych nazwisk lub poczynienie zapisów, nie wywołuje żadnych skutków
prawnych.”;
 §21 ust. 10 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „zawiera większą ilość wybranych kandydatów
niż miejsc, do których prowadzone są wybory”;
 §21 ust. 10 pkt. 2 otrzymał brzmienie: „nie wskazano kandydata;”
 §21 ust. 10 pkt. 3 otrzymał brzmienie: „karta do głosowania jest inna niż
sporządzona przez Komisję Skrutacyjną.”;
 w §21 ust. 12 wykreślono zdanie: „Pozostali kandydaci odpadają.”
 §22 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Jeżeli Komisja Skrutacyjna zarejestrowała tylko
jednego kandydata na Sołtysa, postanowienia § 21 ust. 1 i ust. 11 stosuje się
odpowiednio.”;
 §22 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Jeżeli Komisja Skrutacyjna zarejestrowała
kandydatów do Rady Sołeckiej w liczbie odpowiadającej ilość ustalonej zgodnie
z regulacją § 15 niniejszego Statutu, postanowienia § 21 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.”;
 §23 otrzymał nowe brzmienie: „W sytuacji nie dokonania wyboru Sołtysa lub Rady
Sołeckiej Wójt zarządza kolejne wybory w terminie 14 dni licząc od dnia Zebrania
Wiejskiego na którym nie dokonano wyboru.”;
 w rozdziale 2 wprowadzono §24 o treści: „Wybranemu Sołtysowi Wójt Gminy Santok
wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt wyboru i określa datę rozpoczęcia
kadencji.”;
 w rozdziale 2 wprowadzono §25 o treści:


„ust. 1. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być
wniesiony protest do Rady Gminy z powodu naruszenia przepisów Statutu
Sołeckiego dotyczących głosowania lub ustalenia wyników głosowania,
mającego wpływ na wynik wyborów.



ust. 2. Protest o którym mowa w ust.1 może wnieść osoba uprawniona do
głosowania, w terminie 7 dni od dnia wyborów.



ust. 3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty na piśmie oraz
przedstawić lub wskazać dowody na których opiera swoje zarzuty.



ust. 4. Rada rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę:
a) stwierdzając naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie, mającej
wpływ na dokonany wybór oraz stwierdza nieważność wyborów w całości lub
części, lub
b) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej
w Statucie i protest oddala.
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ust. 5. Protest zostaje odrzucony, jeśli został złożony z naruszeniem 7-dniowego
terminu.



ust. 6. W sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów w całości lub części, Rada
Wyznacza nowy termin wyborów.”

 w rozdziale II dotychczasowy §24 otrzymał nową numerację §26;
 w §25 (według nowej numeracji §27) ust. 2 zwrot „przez 1/5 uprawnionych”
zastąpiono „co najmniej 20%”, a także przed słowem „adresu” dodano „oraz” i
wykreślono zwrot „Nr PESEL”;
 w §25 (według nowej numeracji §27) ust. 3 po słowach „…Wójt jest zobowiązany”
dodano zapis „bezzwłocznie, nie dłużej niż”, dalej bez zmian;
 w §25 (według nowej numeracji §27) ust. 4 zapis: „…w §24 ust. 1” zaktualizowano
numerację i zmieniono na „…w §26 ust. 1”;
 w §26 (według nowej numeracji w §28) uzyskał brzmienie:


„ust. 1. Wniosek o odwołanie członka lub członków Rady Sołeckiej przed upływem
kadencji mieszkańcy Sołectwa składają Wójtowi. Wniosek musi być uzasadniony.



ust. 2 Postanowienia § 27 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.”

 §27 otrzymał nową numerację §29;
 w §28 (według nowej kolejności §30 przestawiono słowo „odpowiednio” przed
zwrotem „przepisy dotyczące…”;
 §29 (według starej numeracji) został wykreślony;
 §30 otrzymał nową numerację §31;
 w §31 (według nowej kolejności §32) ust. 1 wykreślono słowo „organów”;
 §31 (według nowej kolejności §32) ust. 4, ust. 5 i ust. 6 zostały wykreślone;
 w §32 (według nowej kolejności §33) ust. 1 słowo „nadzorcze” zamieniono na
„nadzorujące działalność sołectwa” oraz po słowach „a także uczestniczenia” dodano
zapis „ w jego posiedzeniach.”;
 w §32 (według nowej kolejności §33) ust. 2 zwrot „organy nadzoru” zamieniono na
„organy nadzorujące”;
 w §33 (według nowej kolejności §34) zwrot „organy nadzoru” zamieniono na „organy
nadzorujące”;
Dział IV Komisja pozostawiła jeszcze do przemyślenia w zakresie, czy zgodnie z art. 18a
ustawy o samorządzie gminnym Wójt ma prawo do kontroli działalności sołectwa.
Komisja wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na dzień 6.07.2017r. o godz. 900.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 1215.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

Joanna Krystosik

Radosław Wawrzyniak
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