
  

Tomice, dnia 23 stycznia 2019 r. 
 

WYNIKI 

konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice 

 

1. Data przeprowadzenia konsultacji: 7 – 20 stycznia 2019 r. 

2. Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych oraz liczba zgłoszonych uwag, opinii lub 

propozycji: 

 

Lp. Sołectwo 
Liczba osób biorących 

udział w konsultacjach 

Liczba zgłoszonych 

uwag, opinii, propozycji 

1 Lgota 0 0 

2 Radocza 0 0 

3 Tomice 4 12 

4 Witanowice 0 0 

5 Woźniki 0 0 

6 Zygodowice 0 0 

 

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

w przypadku ich nieuwzględnienia: 
 

 
 

Lp. 
zgłoszenia 

Oznaczenie 
jednostki 

redakcyjnej 
projektu 
uchwały 

 
Treść uwagi, opinii lub propozycji dot. brzmienia jednostki redakcyjnej 

projektu uchwały 
 

 
Stanowisko Wójta i uzasadnienie 
w przypadku nieuwzględnienia 

uwag, opinii i propozycji 

1/1 - - Uwagi dotyczyły zarządzenia, nie 
dotyczyły jednostek redakcyjnych 
projektu uchwały 

1/2 - - Uwagi dotyczyły zarządzenia, nie 
dotyczyły jednostek redakcyjnych 
projektu uchwały 

1/3 - - Uwagi dotyczyły zarządzenia, nie 
dotyczyły jednostek redakcyjnych 
projektu uchwały 

1/4 - - Uwagi dotyczyły zarządzenia, nie 
dotyczyły jednostek redakcyjnych 
projektu uchwały 

1/5 - W zgłoszeniu wskazano jednostki redakcyjne statutów sołectw (§ 16, § 
20) oraz następującą treść uwag nawiązujących do brzmienia jednostek 
redakcyjnych projektu uchwały: W statutach sołectw zaproponowano 
brzmienie „Kadencja Sołtys trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Gminy” 
w zamian za dotychczasowe określenie „Kadencja Sołtysa trwa 5 lata 
licząc od daty wyboru” ale proponowany zapis nie można zaakceptować z 
powodów: 1) w § 16 i § 20 jest mowa o Sołtysie a wprowadza się 
uregulowanie o Radzie Sołeckiej, 2) nie jest zrozumiałe dlaczego 
przywołuje się w Statutach Sołectw kadencje Rady Gminy. Trwa ona po 
zmianie rzeczywiście 5 lat ale nie odpowiada dokładnie kadencji Rady 
Sołeckiej bo zaczyna się i kończy w roku wcześniejszym niż kadencja Rady 
Sołeckiej.   

Uwag nie uwzględnia się.  
Nie jest prawdą, że w § 16 i § 20 
statutów sołectw jest mowa o 
sołtysie a wprowadza się 
uregulowanie o radzie sołeckiej, 
gdyż np. w Statucie Sołectwa 
Tomice brzmienie § 16 ust. 2 jest 
następujące: „2. Kadencja Sołtysa 
trwa 4 lata licząc od daty wyboru.”, 
a § 20 ust. 2: „2. Kadencja Rady 
Sołeckiej trwa 4 lata licząc od daty 
wyboru.”. Zapisy w projekcie 
uchwały o kadencjach sołtysa i rady 
sołeckiej, odpowiadających kadencji 
Rady Gminy nie oznaczają, że te 
terminy rozpoczęcia i zakończenia 
tych kadencje pokrywają się. Należy 
mieć na uwadze również brzmienie 
§ 22 ust. 1 statutów sołectw, np. 
Statutu Sołectwa Tomice: „1. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 



  

zarządza i przeprowadza Wójt w 
terminie zapewniającym ciągłość 
funkcjonowania Sołectwa, jednak 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
daty pierwszej sesji nowo wybranej 
Rady Gminy.”. 

1/6 - - Uwagi dotyczyły uzasadnienia do 
uchwały, nie dotyczyły jednostek 
redakcyjnych projektu uchwały 

2/1 § 1 pkt 3), lit. a) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 16 ust. 2 otrzymał 
brzmienie: „2. Kadencja Sołtysa trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: O kadencji Sołtysa i zasadach dot. wyborów w sołectwach 
decyduje Rada Gminy, zatem ma ona prawo do zmiany zapisów dot. 
kadencji. W związku (w mojej ocenie) z niskim poziomem aktywności 
Sołtysa w sołectwie Tomice wnoszę o ustalenie kadencji 3-letniej. Pozwoli 
to bez zbędnych formalności zweryfikować czy nowy Sołtys wybrany w 
najbliższych wyborach spełni pokładane w nim nadzieje. W mojej opinii 
Sołtys to funkcja publiczna wymagająca aktywności, umiejętności 
zaakcentowania własnego zdania oraz szeroko rozumianego dynamizmu. 
Kadencja 5-letnia, którą proponuje Wójt spowoduje brak możliwości 
szybkiej weryfikacji owoców pracy nowo wybranego Sołtysa. Już jako 
Radny Gminy brałem udział w obradach Rady Sołeckiej, które miały 
miejsce dn. 20.12.2018. Podczas tych obrad był obecny Wójt Gminy 
Tomice. W czasie obrad Wójt nie podniósł tematu zmiany statutu 
sołectwa Tomice. Uważam, że zaproponowane w projekcie uchwały 
rozwiązania powinny zostać przedyskutowane właśnie z Sołtysem i Radą 
Sołecką, zanim zostały podane do informacji publicznej przez Wójta. 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Proponowany zapis koliduje z 
postanowieniami § 22 ust. 1 
Sołectwa Tomice:  „22.1. Wybory 
Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza i 
przeprowadza Wójt w terminie 
zapewniającym ciągłość 
funkcjonowania Sołectwa, jednak 
nie później niż w ciągu  6 miesięcy 
od daty pierwszej sesji nowo 
wybranej Rady Gminy.”. Należy też 
mieć na uwadze, że projekt uchwały 
został przekazany sołtysowi oraz 
postanowienia § 36 Statutu 
Sołectwa Tomice: „36.1. Sołtys i 
członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed 
Zebraniem Wiejskim i mogą być 
odwołani przez Zebranie przed 
upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał Zebrania Wiejskiego, albo 
utracili zaufanie mieszkańców 
Sołectwa. 2.Wniosek o odwołanie 
Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej 
może złożyć: 1)co najmniej 10% 
uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa; 2)Wójt.”. 

2/2 § 1 pkt 3), lit. b) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 20 ust. 2 otrzymał 
brzmienie: „2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: O kadencji Rady Sołeckiej i zasadach dot. wyborów w 
sołectwach decyduje Rada Gminy, zatem ma ona prawo do zmiany 
zapisów dot. kadencji. Już jako Radny Gminy brałem udział w obradach 
Rady Sołeckiej , które miały miejsce dn. 20.12.2018. W mojej opinii Rada 
Sołecka to cenne ciało doradcze i ważne by jej członkowie potrafili 
merytorycznie dyskutować oraz spojrzeć długofalowo na rozwój sołectwa 
Tomice. Kadencja 5-letnia, którą proponuje Wójt spowoduje brak 
możliwości szybkiej weryfikacji owoców pracy nowo wybranej Rady 
Sołeckiej. 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Uzasadnienie jak w poz. 2/1 tabeli. 

3/1 § 1 pkt 3), lit. a) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 16 ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. 
Kadencja Sołtysa trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: O kadencji Sołtysa i zasadach dot. wyborów w sołectwach 
decyduje Rada Gminy, zatem ma ona prawo do zmiany zapisów dot. 
kadencji. W związku(w mojej ocenie) z niskim poziomem aktywności 
Sołtysa w sołectwie Tomice wnoszę o ustalenie kadencji 3-letniej. Pozwoli 
to bez zbędnych formalności zweryfikować czy nowy Sołtys wybrany w 
najbliższych wyborach spełni pokładane w nim nadzieje. W mojej opinii 
Sołtys to funkcja publiczna wymagająca aktywności, umiejętności 
zaakcentowania własnego zdania oraz szeroko rozumianego dynamizmu. 
Kadencja 5-letnia, którą proponuje Wójt spowoduje brak możliwości 
szybkiej weryfikacji owoców pracy nowo wybranego Sołtysa. 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Uzasadnienie jak w poz. 2/1 tabeli 

3/2 § 1 pkt 3), lit. b) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 20 ust. 2 otrzymał brzmienie: 
„2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: O kadencji Rady Sołeckiej i zasadach dot. wyborów w 
sołectwach decyduje Rada Gminy, zatem ma ona prawo do zmiany 
zapisów dot. kadencji. W mojej opinii Rada Sołecka to cenne ciało 
doradcze i ważne by jej członkowie potrafili merytorycznie dyskutować 
oraz spojrzeć długofalowo na rozwój sołectwa Tomice. Kadencja 5-letnia, 
którą proponuje Wójt spowoduje brak możliwości szybkiej weryfikacji 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Uzasadnienie jak w poz. 2/1 tabeli. 



  

owoców pracy nowo wybranej Rady Sołeckiej. 

4/1 § 1 pkt 3), lit. a) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 16 ust. 2 otrzymał 
brzmienie: „2. Kadencja Sołtysa trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: Uważam, że obecna kadencja sołtysa (3- letnia) jest 
wystarczająca, by mieszkańcy mogli ocenić i ewentualnie 
zgłosić swoje uwagi dotyczące pracy sołtysa. Zmiana kadencji 
na 5 - letnią oznacza wydłużony okres pracy, a co za tym idzie 
zmęczenie oraz dużą mniejszą rotację w sołectwie, co może 
prowadzić do zastoju. 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Uzasadnienie jak w poz. 2/1 tabeli. 

4/2 § 1 pkt 3), lit. b) W statucie sołectwa Tomice wnoszę by § 20 ust. 2 otrzymał 
brzmienie: „2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 3 lata.” 
Uzasadnienie: Kadencja rady sołeckiej powinna trwać 3 lata. Pozwoli to 
szybko i uczciwie ocenić pracę rady sołeckiej. 

Propozycji nie uwzględnia się. 
Uzasadnienie jak w poz. 2/1 tabeli. 

 

4. Wyniki konsultacji: 
1) zamieszcza się stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice; 
2) wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie; 
3) przedkłada się Radzie Gminy Tomice przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw 

Gminy Tomice. 
 

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

Wójt Gminy Tomice 
( - ) Witold Grabowski 


