
  

Tomice, dnia 4 listopada 2016 r. 
 

WYNIKI 

konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: 

Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice 

 

1. Data przeprowadzenia konsultacji: od 19 września do 7 października 2016 r. 

2. Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych oraz liczba zgłoszonych uwag i propozycji: 

 

Lp. Sołectwo 
Liczba osób biorących 

udział w konsultacjach 

Liczba zgłoszonych 

uwag i propozycji 

1 Lgota 0 0 

2 Radocza 0 0 

3 Tomice 1 40 

4 Witanowice 0 0 

5 Woźniki 0 0 

6 Zygodowice 0 0 

 

3. Stanowisko Wójta Gminy Tomice wobec zgłoszonych uwag i propozycji wraz z uzasadnieniem 

w przypadku nieuwzględnienia uwag i propozycji 

 

Lp. 
zgłoszenia 

Oznaczenie 
jednostki 

redakcyjnej 
projektowanego 
statutu sołectwa, 

której dotyczy 
zgłoszenie 

Treść uwagi lub proponowanego 
brzmienia jednostki redakcyjnej 

projektowanego statutu sołectwa, 
której dotyczy zgłoszenie 

 
 
 

Stanowisko Wójta Gminy Tomice 
i uzasadnienie w przypadku 

nieuwzględnienia uwag i propozycji 

 
 

1. 

 
 

§ 1 p.3 

Obszar sołectwa Tomice to nie tylko 
wieś bo są stawy, Natura 2000 i to też 
powinno być w zakresie zajmowania 
się przez Sołectwo. 

Nie uwzględnia się uwagi. Sołectwo 
obejmuje cały teren wsi Tomice - w jej 
granicach administracyjnych, w tym również 
obszary stawów i Natura 2000. 

 
2. 

 
§ 3 

Dodać, że Sołectwo działa także na 
podstawie ustawy z dnia 26 listopada 
1988 r. o finansach publicznych i 
przytoczyć dokładne określenie 
ustaw. 

Nie przyjmuje się propozycji. W projekcie 
statutu przywołano tylko jedną ustawę 
– o samorządzie gminnym (uwaga: 
Wojewoda Dolnośląski w rozstrzygnięciu 
nadzorczym Nr NK-N.4131.119.21.2015. 
SP1 z dnia 8 stycznia 2016 r. stwierdził 
nieważność fragmentu statutu sołectwa, 
wskazującego jako podstawę działania 
sołectwa ustawę o samorządzie gminnym).  
W konsultowanym projekcie statutu nie 
podano publikatora z uwagi na jego częste 
zmiany. 

 
 

3. 

 
 

§ 5 p.5 

Nie tylko współpraca z organizacjami 
społecznymi działającymi na 
obszarze Sołectwa ale i poza. Dodać, 
że współpraca z innymi sołectwami. 

Przyjmuje się propozycję w części dot. 
współpracy Sołectwa z innymi sołectwami. 
Zapis o współpracy z organizacjami 
społecznymi działającymi na obszarze 
Sołectwa nie oznacza, że organizacja 
społeczna musi mieć siedzibę na terenie 
Sołectwa. 

 
 

4. 

 
§ p.6 5 
   p.2 
   p.1 

Należy dodać inne zakresy t.j. pomoc 
rodzinie (współpraca z GOPS), 
ochrona środowiska. P. 2 jest zbyt 
ogólny (książkowy), również p.1 
"Dodane w p.6"oraz realizacji innych 
zadań zbyt ogólne, zbyt pojemne. 

Przyjmuje się propozycję w części dot. 
ochrony środowiska (natomiast pomoc 
rodzinie jest celem pomocy społecznej). 
Wskazany w § 5 pkt 6 projektu statutu 
katalog zadań nie jest zamknięty, dlatego 
dodano wyrazy “oraz realizacji innych 
zadań”.  



  

 
5. 

 
§ 6 p.4 

Dodać, że współpraca z Wójtem. Nie przyjmuje się propozycji. Podobny zapis 
istnieje w § 5 pkt 6: “współpraca z organami 
Gminy w zakresie...”. 

 
6. 

 
§ 7 p.2 

 

Dodać jakie konkretnie mogą to być 
organy np. komisje lub komitety. 

Przyjmuje się propozycję poprzez ustalenie 
nowego brzmienia: „Zebranie Wiejskie może 
powoływać stałe i doraźne organy 
wewnętrzne Sołectwa, np. komisje i komitety 
inicjatyw społecznych, określając zakres ich 
działania” (chociaż np. WSA w Lublinie 
dwukrotnie orzekł nieważność takich 
zapisów w statutach – wyroki o sygn. akt: III 
SA/Lu 178/08, III SA/Lu 193/10). 

 
7. 

 
§ 9 p.2.4) 

Dodać, że mieszkaniec ma prawo 
uzyskać także odpowiedzi. Jeśli 
odpowiedź (konkretna) nie jest 
możliwa na zebraniu- ma prawo 
uzyskać ją na piśmie. 

Nie przyjmuje się propozycji. Proponowany 
zapis stanowiłby przejaw przeregulowania 
statutu i  biurokratyzowania działalności 
organów Sołectwa. 

 
8. 

 
§ 9 p.4 

Zapis jest sprzeczny z Regulaminem 
Organizacyjnym UG gdzie 
kompetencje w zakresie obsługi 
Zebrań Wiejskich ma Inspektor d/s 
Organizacji i Promocji i nie jest 
potrzebne zwracanie się Sołtysa do 
Wójta. 

Nie uwzględnia się uwagi. Zmiany 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, 
czy zakresu realizowanych zadań na danym 
stanowisku pracy, skutkowałyby 
koniecznością zmiany statutu Sołectwa. 

 
9. 

 
§ 11 p.1 

Powinno być nie rzadziej niż 2 razy 
do roku zgodne z najnowszą 
praktyką. 

Nie przyjmuje się propozycji. 
Dotychczasowy zapis o obowiązku zwołania 
co najmniej jednego Zebrania Wiejskiego 
sprawdził się w praktyce. 

 
10. 

 
§ 11 p.3 

Napisać, że Sołtys ma obowiązek 
zwrócić się do Inspektora 
odpowiedzialnego za stronę 
internetową o zamieszczenie 
zawiadomienia na stronie. 

Przyjmuje się propozycję poprzez zamianę 
istniejącego zdania na następujące: 
„Informację o Zebraniu Wiejskim 
zamieszcza się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy”. 

 
11. 

 
§ 11 p.5 

7 dni na zwołanie Zebrania jest za 
mało, proponuję 14 dni. 

Nie przyjmuje się propozycji. Zgodnie z § 11 
ust. 2 projektu “zwykłe” Zebranie Wiejskie 
zwoływane jest co najmniej na 5 dni przed 
terminem. Na wniosek Rady Sołeckiej,  
mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta (§ 11 
ust. 5) Zebranie zwoływane jest w terminie 
żądanym przez wnioskodawców, a jeżeli 
wnioskodawcy nie wskażą terminu, Sołtys 
musi zwołać Zebranie najpóźniej w siódmym 
dniu od daty złożenia wniosku. 
 

 
12. 

 
§ 11 p.6 

Określić w jakim terminie zwołuje 
Zebranie Wójt. 

Przyjmuje się propozycję poprzez dopisanie 
na końcu zdania wyrazów: „co najmniej na 
5 dni przed terminem”. 

 
13. 

 
§ 12 p.3 

Powinna być określona dolna granica 
ilości mieszkańców uprawnionych do 
prawomocnych rozstrzygnięć bo w/g 
tego punktu dopuszczalne jest aby 
np. 5 mieszkańców zdecydował 
o losach w sołectwie Tomice liczącym 
2,5 tyś. mieszkańców. Zapis nie 
zmusza inicjatorów Zebrań Wiejskich 
do promocji rozpropagowywania 
wiedzy o zebraniu wśród 
mieszkańców a także o jego 
atrakcyjności. 

Nie przyjmuje się propozycji. Takie są prawa 
demokracji. Sołtysa może wybrać nawet 
5 mieszkańców, chociaż w rzeczywistości 
zebrania, w czasie których wybierany jest 
Sołtys cieszą się dużą popularnością.  

 
14. 

 
§ 13 p.2 

Zebranie powinien prowadzić Wójt lub 
Przewodniczący RG bez wybierania 
osoby. 

Nie przyjmuje się propozycji. Zapis 
o możliwości prowadzenia Zebrania przez 
inną osobę jest przejawem upodmiotowienia 
członków Zebrania Wiejskiego. 

 
15. 

 
§ 14 p.2 

Proponuję, aby był to projekt Uchwały 
i aby uzyskała ona prawomocność po 
pokazaniu (na tablicy ogłoszeń) jej 
treści Zebraniu Wiejskiemu. 

Nie przyjmuje się propozycji. Termin wejścia 
w życie uchwały powinien być jasno 
sprecyzowany i możliwy do skontrolowania. 
Prawo nie zna pojęcia wejścia w życie aktu 
normatywnego po wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń, czy rozplakatowaniu. 



  

 
16. 

 
§ 15 p.3.5) 

Nie może być streszczenie lecz 
powinno być sprawozdanie i zapis 
podobny jak w przyp. protokołów z 
Sesji, że powinien on wiernie 
odzwierciedlać przebieg Zebrania 
Wiejskiego. Wraz z zapisaniem 
głosów od mieszkańców i odpowiedzi 
na nie. Proponuję aby był to projekt 
Protokołu a prawomocność uzyskiwał 
po pokazaniu go mieszkańcom i nie 
wniesienia (lub wniesienia i 
uwzględnienia) uwag taj jak to jest 
z protokołem z Sesji. 

Przyjmuje się propozycję w części, poprzez 
wprowadzenie wyrazów: „sprawozdanie 
z przebiegu obrad” w miejsce wyrazów: 
„streszczenie przebiegu obrad”. W zakresie 
prawomocności protokołu, jedynym, prawnie 
dopuszczalnym rozwiązaniem jest 
przyjmowanie na Zebraniu Wiejskim 
protokołu z poprzedniego Zebrania. 

 
17. 

 
§ 16 p.5 

Dodać, że Protokół wywiesza się na 
tablicy ogłoszeń i publikuje na stronie 
internetowej. 

Przyjmuje się propozycję: w § 16 dodaje się 
ust. 6 w brzmieniu: „Protokół zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy”. 

 
18.  

 
§ 16 

Proponuję dodać zapis w kierunku 
zrównania kadencji Sołtysa i Rady 
Sołeckiej z kadencją Rady Gminy. 

Nie przyjmuje się propozycji. W tym 
fragmencie projektu statutu jest mowa 
o długości kadencji. Kadencja Rady Gminy 
wynosi również 4.letnia. Po upływie kadencji 
Sołtys działa do dnia wyborów nowego 
Sołtysa podobnie jak wójt, który  wykonuje 
obowiązki do dnia złożenia przysięgi przez 
nowo wybranego wójta. 

 
19. 

 
§ 17 p.1.4) 

Proponuję aby nie były to tylko 
sprawozdania roczne bo Zebrania 
Wiejskie muszą się spotkać (być 
zorganizowane) minimum 2 razy 
w roku. 

Nie przyjmuje się propozycji z uwagi na 
stanowisko wyrażone w poz. 9. 

 
20. 

 
§ 17 p.1.7) 

Sformułowanie zbyt ogólne 
(książkowe). 

Nie uwzględnia się uwagi. Wskazany w § 17 
ust. 1 pkt 7 projektu statutu zapis 
„informowanie mieszkańców o wszystkich 
sprawach istotnych dla Sołectwa” dotyczy 
m.in. informacji przekazywanych sołtysowi 
przez Wójta, Radę i Urząd Gminy celem np. 
wywieszenia na tablicach informacyjnych. 

 
21. 

 
§ 17 

Proponuję zapisać zobowiązanie dla 
Sołtysa, że powinien współpracować 
z radnymi, środowiskiem ale nie 
może być związany w żaden sposób 
z mieszkańcami zobowiązaniami 
(środowiskowym, rodzinnym itp.) czyli 
obiektywizm. 

Nie przyjmuje się propozycji z uwagi na 
zapis § 17 ust. 1 pkt 9 oraz fakt, że statut nie 
jest kodeksem etycznym Sołtysa. 

 
22. 

 
§ 20 p.5.5) 

Zastąpić słowo "może" słowem "ma 
obowiązek". 

Nie przyjmuje się propozycji. Art. 5 ust. 2 
ustawy o funduszu sołeckim brzmi: „2. 
Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie 
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa. Ustawa nie nakłada 
na radę sołecką obowiązku występowania 
z inicjatywą. Statut nie może być sprzeczny 
z ustawą.   

 
23. 

 
§ 20 p.5.6) 

Zastąpić j.w. słowo "może" innym 
mocniejszym a zakres zbyt 
ogólnikowy (książkowy). 

Przyjmuje się propozycję: w miejsce 
wyrazów „może inicjować” wprowadza się 
wyraz „inicjuje”. 

 
24. 

 
§ 21 p.1 

Proponuję posiedzenia Rady 
Sołeckiej raz na kwartał. 

Nie przyjmuje się propozycji. Obecny zapis 
o obowiązku zwołania co najmniej dwóch 
posiedzeń sprawdził się w praktyce. 

 
25. 

 
§ 21 p.3  

Proponuję wymienić przykładowo, 
jacy mogą być zaproszeni goście 
(Wójt też?). 

Nie przyjmuje się propozycji. Zapis jest 
uniwersalny, nie kategoryzuje zapraszanych 
gości. Podobny zapis istnieje w przypadku 
Zebrania Wiejskiego. 

 
26.  

 
§ 21 p.4 

Proponuję aby Sołtys informował 
Wójta o posiedzeniu Rady Sołeckiej 
tylko w przypadku zaproszenia jako 
gość. 

Nie przyjmuje się propozycji. Wójt jako 
organ nadzorujący działalność Sołectwa 
powinien być informowany o posiedzeniach 
Rady Sołeckiej.  



  

 
27. 

 
§ 21 

Proponuję przewidzieć aby Rada 
Sołecka miała Przewodniczącego 
(obok Sołtysa) i Przewodniczący 
zajmował się Protokołem 
z posiedzenia RS, innymi. 

Nie przyjmuje się propozycji z uwagi na 
orzecznictwo sądowo-administracyjne.  
Z uzasadnienia wyroku WSA w Opolu, sygn. 
akt. II SA/Op 151/16:  „...radzie sołeckiej 
przypisana została funkcja wspomagająca, 
co oznacza, że jest to organ doradczy 
 i opiniodawczy dla sołtysa. Rada sołecka 
nie ma natomiast samoistnych kompetencji 
 i zdolności do samodzielnego działania 
 w imieniu sołectwa. Ustawodawca nie 
przewidział formalnej funkcji 
przewodniczącego w odniesieniu do rady 
sołeckiej, ...organ stanowiący gminy 
 w statucie sołectwa, będącym aktem 
 o randze prawa miejscowego, nie może 
więc przypisać takiej funkcji sołtysowi”. 

 
28. 

 
§ 21 

Proponuję zapisać obowiązek, że 
z posiedzeń Rady Sołeckiej ma 
Sołtys za zadanie zgłosić relację za 
Zebraniach Wiejskich (na niedzielnym 
Zebraniu Wiejskim w Tomicach nie 
wiadomo było czy Rada Sołecka 
zbierała się). 

Przyjmuje się propozycję. W § 17 ust. 1 pkt 
4 w miejsce wyrazów: „składanie na 
Zebraniu Wiejskim  rocznych sprawozdań ze 
swej działalności” wprowadza się wyrazy 
„składanie na Zebraniach Wiejskich 
rocznych sprawozdań z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej”.  

 
29.  

 
§ 22 p.2 

Zamienić słowo "zarządza się 
i przeprowadza" słowem "zarządza 
i przeprowadza Wójt" 

Nie przyjmuje się propozycji. Podobny zapis 
jest w Kodeksie wyborczym: „Art. 371. § 1. 
Wybory do rad zarządza się nie wcześniej 
niż na 4 miesiące i nie później niż na 
3 miesiące przed upływem kadencji rad. 
Datę wyborów wyznacza się na ostatni 
dzień wolny od pracy poprzedzający upływ 
kadencji rad”. 

 
30. 

 
§ 22 p.3 

Punkt ten należy poprzedzić 
procedurą przeprowadzenia wyborów 
przez Wójta. A więc powołanie 
Komisji, zbieranie i ogłoszenie 
kandydatów, przeprowadzenie 
kampanii. Na Zebraniu Wiejskim tylko 
wybór znanych kandydatów a nie 
"przyniesionych" na zebranie tak jak 
było w przyp. nowego Sołtysa Tomic. 

Nie przyjmuje się propozycji. Mieszkańcy 
przyzwyczajeni są do wyboru Sołtysa przez 
Zebranie Wiejskie według tradycyjnej 
formuły. W gminach, gdzie wprowadzono 
wybory sołtysów poprzedzone zgłaszaniem 
kandydatów na sołtysa do gminnej komisji 
wyborczej zdarza się, że nie dochodzi do 
wyborów sołtysa z uwagi na brak 
kandydatów lub zostaje zgłoszony jeden 
kandydat, a wtedy wyborów nie 
przeprowadza się. 

 
31. 

 
§ 24 

Paragraf 24 powinien być przerobiony 
pod procedurę przeprowadzania 
wyborów przez Wójta a nie 
kierowanie ich do kompetencji 
Sołtysów (Zebrania Wiejskiego) 

Nie przyjmuje się propozycji. Uzasadnienie 
jak w poz. 30. 
 

 
32. 

 
§ 25 

Proponuję się aby zgodnie z tym, że 
wybory przeprowadza Wójt- Komisja 
Skrutacyjna była powołana przez 
Wójta a nie spośród Zebrania 
Wiejskiego. 

Nie przyjmuje się propozycji. Uzasadnienie 
jak w poz. 30. 
 

 
33.  

 
§ 26 i niżej 

Proponuje się szczegóły wyborów 
realizowanych przez Komisję 
Skrutacyjną powołaną przez Wójta 
nie opisywać w Statucie Sołectwa 
lecz w procedurze wyborów 
określonych przez Wójta. 

Nie przyjmuje się propozycji.  Uzasadnienie 
jak w poz. 30. 
 

 
34. 

 
§ 39 p.2 

Powinno być zmienione, że 
obowiązuje nie poniżej 
dopuszczalnego minimalnego składu 
liczbowego lecz poniżej ilości radnych 
uchwalonych przez Zebranie 
Wiejskie. 

Nie przyjmuje się propozycji. W projekcie 
zastosowano racjonalne rozwiązanie 
stosowane w uchwałach Państwowej 
Komisji Wyborczej dla wyborów komisji 
obwodowych, cyt.: Uzupełnienia składu 
komisji dokonuje się w przypadku 
wygaśnięcia członkostwa powodującego 
zmniejszenie się jej składu poniżej 
minimalnego dopuszczalnego składu 
komisji.  

 
35. 

 
§ 40 p.1 

Zapis w paragrafie jest sprzeczny 
z § 5 p.8 i § 2 p.6 i 7. Po co 
przesadzać w tym paragrafie? 

Uwzględnia się uwagę w następujący 
sposób:  
1) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) 
zarządzanie i korzystanie z mienia 



  

komunalnego oraz rozporządzanie 
dochodami z tego źródła.”; 
2) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia 
komunalnego, przekazanego przez Gminę, 
na zasadach określonych w niniejszym 
Statucie oraz przepisach ogólnie 
obowiązujących w zakresie gospodarowania 
mieniem gminnym, a także rozporządza 
dochodami z tego źródła.”; 
3) w § 40 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w 
brzmieniu: „3. Mienie przekazane Sołectwu 
można wykorzystać wyłącznie w celu 
realizacji zadań Sołectwa i zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 4. W ramach bieżącego 
zarządu przekazanym mieniem komunalnym 
Sołtys może zawierać umowy najmu, 
dzierżawy i użyczenia mienia na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące po uprzedniej 
akceptacji umowy pod względem formalno – 
prawnym przez radcę prawnego Urzędu.”. 

 
36. 

 
§ 41 p.4 

Proponuję wpisać konkretnie: 
Skarbnik. 

Nie przyjmuje się propozycji. Skarbnik 
Gminy nie prowadzi obsługi finansowej 
Sołectwa. 

 
37. 

 
§ 42 

Wójt i Rada Gminy nie powinna 
występować równolegle 
z uprawnieniami. 

Nie uwzględnia się uwagi. Według art. 35 
ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, 
statut jednostki pomocniczej określa w 
szczególności zakres i formy kontroli oraz 
nadzoru organów gminy nad działalnością 
organów jednostki pomocniczej. Przepis ten 
wskazuje organy gminy jako uprawnione do 
sprawowania nadzoru nad działalnością 
organów jednostki pomocniczej. W myśl art. 
11a ust. 1 ustawy organami gminy są rada 
gminy oraz wójt. W § 44 projektu statutu jest 
uszczegółowienie dot. kontroli finansowej. 

 
38. 

 
§ 43 

W paragrafie powinien się znaleźć 
przypadek sprzeciwu, który może 
wnieść mieszkaniec w miejscu 
wyborów. 

Nie przyjmuje się propozycji. § 43 znajduje 
się w rozdziale VI. Nadzór i kontrola nad 
działalnością organów Sołectwa. 

 
39. 

 
§ 45 

Ten zapis nie musi być 
w "Postanowieniach końcowych" 
Brakuje zapisu (przywołania) 
uregulowań w spr. postępowania (jest 
regulamin, zarządzenie, chyba 
uchwała) przy funduszu sołeckim). 

Nie uwzględnia się uwagi. Zapisy § 45 nie 
regulują organizacji i zakresu działania 
Sołectwa Tomice. W związku z tym powinny 
znaleźć się w przepisach końcowych. 
W treści statutu 7.krotnie przywołuje się 
fundusz sołecki. Nie widzi się celowości 
przywoływania w statucie aktów 
normatywnych regulujących tryb ustalania 
wysokości i przeznaczenie środków 
funduszu sołeckiego w gminie Tomice. 

 
40. 

 
Brak 

Nie ma nic w spr. problemu 
w Tomicach śmierci Wójta [sołtysa – 
korekta redakcyjna] i zastępstwa. 
Proponowałem aby wybierać 
Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
i On zastępuje do czasu wyborów. 

Nie przyjmuje się propozycji. Uzasadnienie 
jak w poz. 27. Nie ma prawnej możliwości 
wskazania w statucie osoby zastępującej 
sołtysa. 
 

 
4. Wyniki konsultacji: 

1) zamieszcza się stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice; 
2) wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie; 
3) przedkłada Radzie Gminy Tomice. 
 

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Tomice. 
 

6. W informacji o wynikach konsultacji społecznych nie uwzględniono uwag i propozycji zgłoszonych na 
formularzu konsultacji, który został złożony po terminie przewidzianym dla przeprowadzenia konsultacji. 

 
Wójt Gminy Tomice 

( - ) Witold Grabowski 


