
Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji projektów statutów sołectw 
przeprowadzonych na podstawie uchwały Rady Gminy Kłodawa nr VIII/63/19 z dnia 26 maja 2019 r.

Lp. Zapis w projekcie uchwały (wraz z nr 
paragrafu)

Sugerowana zmiana (konkretna treść 
zapisu)

Uzasadnienie Zgłaszający 
Uwagi

1 Podstawa prawna: 
„Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze
zm.) oraz § 7 ust. 4 uchwały nr IX/78/19 
Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Kłodawa (Dz. Urzędowy Woj. 
Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002), 
Rada Gminy postanawia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, 
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2019r. 506), po 
przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 

Uzupełnienie podstawy prawnej o 
przepisy określające kompetencje Rady 
(art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 u.s.g.) oraz 
stanowiące akty prawa miejscowego, 
regulujące wewnętrzny ustrój jednostek 
pomocniczych gminy, wykreślenie 
przywołanego § 7 ze statutu gminy, gdyż 
art. 35 wprost wynika kompetencja rady 
do określania organizacji i zakresu 
działania jednostki pomocniczej. Ponadto 
prawidłowo wskazano publikację ustawy 
o samorządzie gminnym i dodano wyrazy 
„po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami”, o których 
mowa w art. 35 ust. 1 u.s.g.

Anna Buczma - Zdroisko

2 Podstawa prawna:
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 2018r. poz. 
994 ze zm.)

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
8marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 2019r. poz. 
506).

W 2019 roku wprowadzono tekst 
jednolity ustawy o samorządzie gminnym 
w Dz.U. z 2019r. poz. 506

Bogusław Moroz - Mironice

3 Rozdział I § 1 pkt 1 Sołectwo Różanki 
Santocko

Sołectwie – należy przez to rozumieć 
Sołectwo Santocko

Podano dwie miejscowości Różanki 
Santocko

Mirosław Dawidowicz – 
Santocko

3a § 1 pkt 2 statutu: Zebraniu Wiejskim – 
należy przez to rozumieć zebranie 
wiejskie mieszkańców Łośno

§ 1 pkt 2 statutu: Zebraniu Wiejskim – 
należy przez to rozumieć zebranie 
wiejskie mieszkańców sołectwa Mironice

Statut dotyczy sołectwa Mironice Bogusław Moroz
Monika Piątek

4 definicje 
§ 1 pkt 2) Zebraniu Wiejskim – należy 
przez to rozumieć zebranie wiejskie 
mieszkańców sołectwa Santocko,
§ 1 pkt 3) Sołtysie – należy przez to 
rozumieć sołtysa sołectwa Zdroisko
§ 1 pkt 9) Uprawnionych do głosowania –
należy przez to rozumieć mieszkańców 

§ 1 pkt 2) Zebraniu Wiejskim – należy 
przez to rozumieć organ uchwałodawczy 
Sołectwa Zdroisko,
§ 1 pkt 3) Sołtysie – należy przez to 
rozumieć organ wykonawczy sołectwa 
Zdroisko
§ 1 pkt 9) Uprawnionych do głosowania 
– należy przez to rozumieć mieszkańców 

pkt 2 i 3 - Rada nie ma żadnych 
kompetencji do modyfikowania 
postanowień ustawowych (”zebranie 
wiejskie”, „sołtys”) - jedyna i 
wyczerpująca definicja ustalona została w
art. 36 ust. 1 u.s.g.. 
pkt 9) – wykreślić: Stwierdzenie 
„uprawnionych do głosowania” pojawia 

Anna Buczma - Zdroisko



Sołectwa posiadających czynne prawa 
wyborcze do Rady Gminy
§ 1 pkt 10) Zebraniu Wyborczym – należy 
przez to rozumieć zebranie 
Uprawnionych do głosowania zwołane w 
celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i 
Rady Sołeckiej 

Sołectwa posiadających czynne prawa 
wyborcze do Rady Gminy
§ 1 pkt 10) Zebraniu Wyborczym – należy 
przez to rozumieć zebranie mieszkańców 
sołectwa Zdroisko zwołane w celu 
przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej lub ich odwołania

się w art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym i nie budzi wątpliwości, że 
„uprawnieni do głosowania” to ci, którzy -
jak wskazuje wykładnia funkcjonalna - 
posiadają czynne prawo wyborcze w dniu
głosowania. Rada nie ma kompetencji do 
regulowania tej kwestii (w tym zakresie 
lex specialis ma art. 36 ust. 2 u.s.g.)
pkt   10) – doprecyzowanie zapisu; 
zawężenie kręgu mieszkańców, mogących
uczestniczyć w zebraniu wyborczym (a 
nawet wiejskim), ze względu na 
posiadanie prawa do głosowania, narusza
zarówno ww. art. 36 ust. 2 ustawy, jaki i 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
wedle którego wszyscy są równi wobec 
prawa i mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne oraz 
zakazującego dyskryminacji w życiu 
politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 
Należy bowiem odróżnić prawo udziału w
zebraniu wiejskim od prawa do udziału w 
głosowaniu, zwłaszcza, że projektuje się 
zapis § 22 ust.2 (kandydat niepełnoletni, 
czyli nie posiadający czynnego prawa 
wyborczego). Ponadto proponowany 
zapis może sugerować przyznanie 
Zebraniu Wyborczemu kompetencji do 
dokonania wyboru sołtysa oraz członków 
rady sołeckie

5 § 2 ust. 3 Statutu: W skład Sołectwa 
wchodzą: wieś Mironice oraz osada leśna 
Mironice
§ 2 ust. 3 Statutu: W skład Sołectwa 
wchodzą: wieś Mironice oraz osada leśna 
Mironice

§ 2 ust. 3 statut: W skład Sołectwa 
wchodzą: wieś Mironice oraz osada leśna 
Mironice i Zamoksze

W skład sołectwa wchodzą: wieś 
Mironice oraz osada leśna Zamoksze

Statut dotyczy sołectwa Mironice
Osada leśna to chyba Azyl i leśniczy a co z 
Zamokszem?

Pomyłkowo przy podaniu miejscowości 
jest osada leśna Mironice a powinno być 

Bogusław Moroz – Mironice
Monika Piątek - Mironice



Zamoksze
6 § 2 pkt 3  W skład sołectwa wchodzą wieś

Zdroisko oraz osada leśna Zdroisko:
Co z osadą leśną Wełmin która znajduje 
się przy ulicy Strzeleckiej 7 i budynkiem nr
9 przy tej samej ulicy:
Co z ośrodkiem Enea ul. Bukowa 46 
(nazwa która nie jest potocznie używana 
to os. Sącznik. Na terenie Ośrodka 
również mieszkają, są zameldowani 
mieszkańcy Zdroiska

Szymon Łabuda - Zdroisko

7 § 2 ust. 2 Sołectwo jest jednostką 
pomocniczą Gminy i działa w ramach jej 
osobowości prawnej

Sołectwo jest jednostką pomocniczą 
Gminy, która uczestniczy w realizacji jej 
zadań na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

sformułowanie „działa w ramach jej 
osobowości prawnej” jest bezzasadne. 
Sołectwo nie ma osobowości prawnej i 
nie może działać „w ramach osobowości 
prawnej” innej osoby prawnej. Sołectwo 
jest elementem pomocniczego podziału 
administracyjnego, jest pochodną 
zasadniczego podziału terytorialnego i 
stanowi istotny element usprawniający 
realizację zadań gminy. Jednostka 
pomocnicza stanowi wyraz 
dekoncentracji zadań publicznych 
przekazanych przez gminę. Jej status 
publicznoprawny wyznaczony jest przede 
wszystkim poprzez uprawnienia 
(kompetencje, zadania) publiczne, a więc 
zdolność do załatwiania określonych 
spraw publicznych. Jednostka 
pomocnicza nie jest formą decentralizacji,
gdyż nie posiada prawem określonej 
samodzielności względem gminy (art. 35 
u.s.g).

Anna Buczma - Zdroisko

8. § 3. 1. Sołectwo może posiadać symbol 
graficzny.
2. Wzór symbolu graficznego Sołectwa 
określa Rada Gminy na wniosek Zebrania 
Wiejskiego.

wykreślić symbol graficzny czy inaczej logo nie 
widnieje w katalogu uchwał 
podejmowanych przez Radę na mocy art. 
18 ust. 2 pkt 13. Zatem zapis „Wzór 
symbolu graficznego Sołectwa określa 
Rada Gminy na wniosek Zebrania 
Wiejskiego” jest niedopuszczalny, bo nie 

Anna Buczma - Zdroisko



ma podstaw do podjęcia tego typu 
uchwały przez Radę, która rozstrzyga 
głownie w formie uchwał. Dokonując 
oceny prawidłowości postępowania 
organów administracji należy mieć na 
uwadze, że nie działają one w próżni i na 
prawidłowość ich postępowania oprócz 
wskazanych in concreto przepisów wpływ
mają również rozwiązania procesowe i 
ustrojowe wynikające z aktów prawnych 
stanowiących ich podstawę 
funkcjonowania. W tym konkretnym 
przypadku takim aktem prawnym jest 
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, określająca w art. 
14, że "Uchwały rady gminy zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu 
rady, w głosowaniu jawnym, chyba że 
ustawa stanowi inaczej". Z postanowień 
tego przepisu nie wynika co prawda 
wprost w jakich sytuacjach rada gminy 
ma podejmować uchwały. Jest jednak 
oczywiste, że jako organ kolegialny może 
podjąć jakąkolwiek szeroko rozumianą 
decyzję tylko po przeprowadzeniu 
głosowania, którego wynikiem jest 
podjęcie uchwały lub odmowa jej 
podjęcia. W związku z tym w tych 
wszystkich przypadkach, w których 
ustawodawca przyznał radzie gminy 
możliwość wypowiedzenie się w 
jakichkolwiek kwestiach merytorycznych 
będzie to miało miejsce w formie 
uchwały. W przeciwnym razie nie będzie 
można mówić o wypowiedzeniu 
stanowiska przez radę gminy jako organ 
kolegialny.

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?cm=DOCUMENT


9 rozdział 2 CAŁY  Rozdział 2
Zadania sołectwa oraz sposób ich 
realizacji
§ 4 1. Podstawowym zadaniem sołectwa 
jest działanie na rzecz zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb mieszkańców 
sołectwa i reprezentowanie ich interesów
na zewnątrz. 
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań
Gminy i w tym zakresie współpracuje z 
organami Gminy oraz udziela pomocy w 
wykonywaniu przez te organy zadań 
publicznych na rzecz społeczności 
lokalnej.
3. Sołectwo może realizować 
przedsięwzięcia z zakresu ustawy o 
funduszu sołeckim.
§ 5 1. Zadania Sołectwa obejmują:
1) organizację życia społeczno-
gospodarczego oraz podejmowanie 
inicjatyw we wszystkich 
sprawach dotyczących zbiorowych 
potrzeb mieszkańców Sołectwa,
2) wspieranie i inspirowanie działań o 
charakterze lokalnym, a zmierzających do
poprawy warunków życia mieszkańców 
Sołectwa, zgłaszanie do organów Gminu 
projektów przedsięwzięć inwestycyjnych,
3) stymulowanie rozwoju i udział w 
inicjatywach społecznych, działalności 
kulturalnej, oświatowej i sportowej na 
swoim terenie,
4) inicjowanie i organizowanie różnych 
form opieki w ramach pomocy społecznej
mieszkańcom oczekującym tej pomocy,
5) współdziałanie z miejscowymi 
organizacjami społecznymi w sprawach 
kształtowania właściwych postaw 

W orzecznictwie sądów 
administracyjnych panuje ugruntowany 
pogląd, że zadania jednostki pomocniczej 
gminy powinny zostać uregulowane w 
statucie w sposób wyczerpujący, w 
formie zamkniętego katalogu zadań i 
form działania jednostki pomocniczej, 
jego organów i aparatu pomocniczego. 
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt   4 u.s.g.  rada 
została zobowiązana do określenia w 
statucie zakresu zadań przekazanych 
jednostce przez gminę oraz sposobu ich 
realizacji. Nie określono zgodnie z art. 35 
ust. 3 pkt 4) sposobu realizacji tych 
zadań, co zaproponowano w § 5 ust. 2
Rada, kierując się wytycznymi zawartymi 
w treści udzielonego jej upoważnienia do 
podjęcia uchwały, powinna uregulować w
sposób kompleksowy i precyzyjny 
materię podlegającą regulacji. Zakres 
zadań przekazanych jednostce przez 
gminę (określenie konkretnych zadań 
powierzonych sołectwom do realizacji) 
oraz sposób ich realizacji powinny być 
szczegółowo i wyraźnie wymienione. 
Przedstawiony w sugerowanej zmianie 
katalog zadań 
jest zbiorem działań jakie na przestrzeni 
lat zaobserwowano w sołectwie Zdroisko,
realizowanym przez nie na własnym 
terenie

Anna Buczma - Zdroisko

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(35)ust(3)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(35)ust(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT


mieszkańców w zakresie: gotowości 
niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego 
szacunku, kultywowania tradycji, 
gospodarności, dyscypliny społecznej i 
poszanowania mienia,
6) dbałość o ochronę środowiska, 
utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Sołectwa oraz jego upiększanie,  
7) działania oświatowo-wychowawcze na 
rzecz umacniania rodziny, kultury życia 
rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
8) podejmowanie działań mających na 
celu umacnianie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego,
9) współdziałanie z właściwymi organami 
w celu poprawy warunków sanitarnych, 
stanu ochrony przeciwpożarowej i 
bezpieczeństwa publicznego,
10) tworzenie sołeckiej rady seniorów,
11) podtrzymywanie tradycji kulturowych
na swoim terenie,
12) zarządzanie i korzystanie z 
przekazanych mu składników mienia 
komunalnego,
13) opiniowanie projektów rozstrzygnięć 
organów Gminy w sprawach dotyczących 
Sołectwa oraz wymaganych przepisami 
prawa.
2. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo 
realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał,
2) wydawanie opinii,
3) przedstawianie organom Gminy 
inicjatyw społecznych i gospodarczych,
4) zgłaszanie wniosków do organów 
Gminy, 
5) uczestniczenie w konsultacjach 



społecznych,
6) współpracę w organizacji spotkań 
radnych Rady Gminy i Wójta z 
mieszkańcami Sołectwa,
7) współpracę z organizacjami 
działającymi na terenie Sołectwa 
(stowarzyszenia, kluby, koła gospodyń 
wiejskich, zespoły wokalno – muzyczne), 
strażą pożarną i policją oraz 
miejscowościami partnerskimi,
8) współpracę z innymi sołectwami,
9) organizowanie wspólnych prac na rzecz
Sołectwa,
10) inicjowanie i organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych oraz różnych 
form współzawodnictwa mieszkańców.

10 § 5 Dodać ustęp o treści:
Prowadzenie strony internetowej 
sołectwa.

Sposób  powiadamiania mieszkańców Wsi
o zebraniach  wiejskich lub innych 
zdarzeniach jest obecnie
nie wystarczający. Tablice ogłoszeń są już 
przeżytkiem, zmotoryzowani mieszkańcy
nie czytają ogłoszeń ze względów 
logistycznych po za tym na tablicach 
wiszą zawsze nie aktualne 
ogłoszenia , aktualne  ogłoszenie  ginie  w
natłoku starych ogłoszeń.
Wnioskuję   wpisanie do STATUTU 
obowiązek posiadania przez  Sołectwo 
oprócz tablicy
ogłoszeń STRONĘ INTERNETOWĄ oraz 
zobowiązanie Sołtysa do zamieszczania 
w niej
wszystkich  ogłoszeń i zawiadomień  
dotyczących mieszkańców danej 
miejscowości.
W przypadku nie zamieszczenia w 
internecie treść ogłoszenia uznać za 
nieważne.

Leonard Ruklisz - Chwalęcice



11 Rozdział 3
Organizacja i zadania organów Sołectwa

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów Sołectwa 
i Rady Sołeckiej

z uwagi na to, że Rada Sołecka jest 
powoływana obligatoryjnie a nie jest 
organem sołectwa zasadne jest dopisanie
jej do tytułu rozdziału

Anna Buczma - Zdroisko

12 § 6. ust. 1. Organami Sołectwa są
1) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
2) wykonawczym - Sołtys.

§ 6. 1. Organami Sołectwa są
1) Zebranie Wiejskie – jako organ 
uchwałodawczy,
2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

czytelność zapisu: najpierw nazwa 
organu, dalej jego uprawnienia
lub bez uprawnień z uwagi na wskazanie 
ich w definicjach (w sugerowanych 
zmianach)

Anna Buczma - Zdroisko

13 § 7 ust. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
zarządza Rada Gminy w terminie do 
trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady 
Gminy.

wykreślić zapis ten powtórzono w § 20 ust. 2 (w 
nieco inny sposób) i we właściwym 
miejscu, czyli w rozdziale IV

Anna Buczma - Zdroisko

14 § 8. 1. Do właściwości Zebrania 
Wiejskiego należy rozstrzyganie i 
zajmowanie stanowiska w sprawach 
określonych w § 5 ust. 2 Statutu.
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania 
Wiejskiego należy:
1) ustalanie zadań do realizacji przez 
Sołtysa w okresie pomiędzy Zebraniami 
Wiejskimi,
2) dokonywanie oceny działalności 
Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) uchwalanie rocznych planów 
finansowo-rzeczowych Sołectwa w 
ramach budżetu Gminy,
4) uchwalanie wniosków dotyczących 
Funduszu Sołeckiego,
5) uchwalanie zasad gospodarowania 
dochodami własnymi Sołectwa, 
pochodzącymi z wpływów określonych 
statutem,
6) uchwalanie programów i planów 
działania,
7) decydowanie o zasadach 
wykorzystania mienia komunalnego, 

§ 8. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1) uchwalanie rocznych planów 
finansowo-rzeczowych Sołectwa w 
ramach budżetu Gminy,
2) uchwalanie wniosków wskazujących 
przedsięwzięcia do realizacji na obszarze 
sołectwa w ramach środków Funduszu 
Sołeckiego,
3) uchwalanie wniosków o zmianę 
przedsięwzięć lub ich zakresu 
przewidzianych do realizacji w ramach 
Funduszu Sołeckiego,
4) uchwalanie programów i planów 
działania sołectwa,
5) nadawanie sołeckiej radzie seniorów 
statutu określającego tryb wyboru jej 
członków i zasady działania,
6) zajmowanie stanowiska we wszystkich 
sprawach istotnych dla sołectwa i jego 
mieszkańców
7) rozpatrywanie sprawozdań z 
działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 
dokonywanie jej oceny,
8) wyrażanie zgody na uszczuplenie 

początek: art. 35 u.s.g. nakłada 
obowiązek określenia zadań a nie 
właściwości organów jednostki 
pomocniczej
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 4 u.s.g. rada 
została zobowiązana do określenia w 
statucie zakresu zadań przekazanych 
jednostce przez gminę oraz sposobu ich 
realizacji. Rada, kierując się wytycznymi 
zawartymi w treści udzielonego jej 
upoważnienia do podjęcia uchwały, 
powinna uregulować w sposób 
kompleksowy materię podlegającą 
regulacji statutowej. Zakres zadań 
przekazanych jednostce przez gminę oraz 
sposób ich realizacji powinny być 
szczegółowo i wyraźnie wymienione w 
statucie sołectwa. Rada podejmując 
uchwałę była obowiązana do precyzyjnej 
realizacji normy kompetencyjnej. Brak 
tych elementów w statucie sołectwa 
może stanowić o istotnym naruszeniu 
prawa.
pkt 3: uzupełnienie zgodnie z ustawą o 
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oddanego Sołectwu w użytkowanie,
8) nadawanie sołeckiej radzie seniorów 
statutu określającego tryb wyboru jej 
członków i zasady działania,
9) wydawanie opinii w sprawie zmiany 
obszaru bądź likwidacji Sołectwa.

dotychczasowych praw sołectwa do 
korzystania z mienia komunalnego
9) decydowanie o zasadach 
wykorzystania mienia komunalnego, 
oddanego Sołectwu w użytkowanie,
10) decydowanie o przeznaczeniu 
dochodów z wynajmu, o których mowa w
art. 34
11) wydawanie opinii w sprawach 
należących do kompetencji sołectwa 
uregulowanych w odrębnych przepisach,
12) występowanie z wnioskami do 
organów Gminy o rozpatrzenie spraw, 
których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców Sołectwa,
13) ustalanie zadań do realizacji przez 
Sołtysa w okresie pomiędzy Zebraniami 
Wiejskimi.

funduszu sołeckim 
pkt 7: dodano uprawnienie zebrania 
wynikające z art. 48 ust. 2 u.s.g.
uszeregowano wg ważności 
kompetencje i doprecyzowano niektóre 
zapisy

15 § 9. 1. Zebrania Wiejskie zwoływane są w 
miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż 
dwa razy w roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 10% 
Uprawnionych do głosowania,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
3. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza Sołtys 
w sposób zwyczajowo przyjęty nie 
później, niż 7 dni przed planowanym 
terminem zebrania.
4. W przypadku bezczynności Sołtysa, 
polegającej na niezwoływaniu Zebrania 
Wiejskiego, Rada Gminy może zarządzić 
zwołanie Zebrania Wiejskiego.
5. Sposób zwołania Zebrania Wyborczego
w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
określa § 20 Statutu.

§ 9. 1. Zebrania Wiejskie zwoływane są w 
miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
dwa razy w roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 10% 
mieszkańców Sołectwa,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
3. Zebranie zwołane na wniosek 
mieszkańców winno się odbyć w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku, chyba że mieszkańcy 
proponują termin późniejszy.
4. W przypadku bezczynności Sołtysa, 
polegającej na niezwoływaniu Zebrania 
Wiejskiego, Rada Gminy może zarządzić 
zwołanie Zebrania Wiejskiego.
5. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wiejskiego podaje się do
publicznej wiadomości w sposób 

ust. 2 uwaga 
niedopuszczalne jest wpisanie rady 
sołeckiej jako kompetentnej do zwołania 
zebrania wiejskiego (jak doszły mnie 
słuchy), gdyż narusza to w sposób istotny 
art. 36 ust. 1 u.s.g.; brzmienie cyt. 
przepisu przesądza o tym, że 
kompetencje rady sołeckiej ograniczają 
się jedynie do opiniowania i doradzania, a
także wspomagania działalności sołtysa. Z
powyższego wynika, iż rada, w zakresie 
wykonywania swoich funkcji, nie jest 
organem samodzielnym ale podległym 
sołtysowi. Rada sołecka jako organ 
opiniodawczy i doradczy nie ma 
samoistnych kompetencji, a tym samym 
nie ma uprawnień do samodzielnego 
działania (tak też w Komentarzu do 
ustawy o samorządzie gminnym pod 
redakcją Pawła Chmielnickiego, 
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5. Sposób zwołania Zebrania Wyborczego
w celu odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
określa § 28 Statutu

zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, nie 
później niż 7 dni przed planowanym 
terminem zebrania, bez względu na to 
kto wystąpił z wnioskiem o zwołanie 
zebrania.
6. Sposób zwołania Zebrania 
Wyborczego określono w rozdziale 4 
Statutu

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 
2004 r., str. 260). W związku z powyższym
nie może sama inicjować działań czy 
wnioskować o ich podjęcie. Rola rady 
sołeckiej ma charakter służebny wobec 
sołtysa.
ust. 2 pkt 2) 
Zebranie wiejskie należy rozumieć jako 
zgromadzenie ogółu mieszkańców 
sołectwa, zamieszkujących stale na jego 
terenie, zwołane przez uprawnione 
podmioty w celu podjęcia rozstrzygnięcia,
wyrażenia stanowiska czy opinii w 
określonej sprawie. Zatem ograniczenie 
wnioskowania o jego zwołanie „przez 
10% uprawnionych do głosowania” 
stanowi naruszenie prawa, bo nie zawsze 
na zebraniu „głosowane są uchwały”. 
Potwierdza to rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody stwierdzające, że uzależnienie 
uprawnienia mieszkańców sołectwa do 
uczestniczenia w zebraniu wiejskim 
sołectwa, na terenie którego stale 
zamieszkują, poprzez fakt posiadania 
przez nich czynnego prawa wyborczego 
stanowi przekroczenie kompetencji 
wynikającej z art. 35 ust. 1 i 3 u.s.g.
ust. 2 pkt 3 
określenie terminu zwołania zebrania w 
przypadku wniosku mieszkańców (celem 
nieprzedłużania procedury)
ust. 2 pkt 5 i 5) (który winno mieć nr 6) 
w definicjach zasugerowano inny zapis 
„Zebrania Wyborczego”, który odnosi się 
zarówno do „wyboru” jak i „odwołania”, 
stad ujęcie dwóch ustępów w jednym i 
wskazanie rozdziału IV zamiast 
konkretnych paragrafów, które mogą 
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ulegnąć w przyszłości zmianom numeracji
16 § 10. 1. Prawo do czynnego udziału w 

Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy 
Sołectwa, radni Rady Gminy, Wójt i 
wyznaczone przez niego osoby oraz 
zaproszeni goście

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu 
Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy 
Sołectwa, radni Rady Gminy, Wójt i 
wyznaczone przez niego osoby oraz 
zaproszeni goście

ust. 1: wyrazy „czynny udział” nie są 
precyzyjne i stanowią niejasny przekaz 
zawarty w statucie. Nie można na tej 
podstawie ograniczać uprawnień stałych 
mieszkańców sołectwa, nawet tych 
niepełnoletnich, do decydowania o 
innych sprawach dotyczących jednostki 
pomocniczej, na terenie której 
zamieszkują, z wyjątkiem głosowania. 
„Wymóg jasności oznacza nakaz 
tworzenia przepisów klarownych i 
zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od
racjonalnego ustawodawcy oczekiwać 
mogą stanowienia norm prawnych 
niebudzących wątpliwości co do treści 
nakładanych obowiązków i 
przyznawanych praw. Związana z 
jasnością precyzja przepisu winna 
przejawiać się w konkretności 
nakładanych obowiązków i 
przyznawanych praw tak, by ich treść była
oczywista i pozwalała na 
wyegzekwowanie” (wyrok TK z dnia 
21marca 2001r., K 24/00, LEX nr 46863).
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17 § 11. 1. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego 
mają prawo do:
1) udziału w dyskusji nad sprawami 
objętymi porządkiem obrad,
2) zadawania pytań Sołtysowi, członkom 
Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu 
przedstawicielom organów Gminy i 
zaproszonym gościom.
2. Prawo do:
1) zgłaszania projektów uchwał oraz 
poprawek do tych projektów,
2) udziału w głosowaniach przysługuje 
Uprawnionym do głosowania.

§ 11. 1. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego 
mają prawo do:
1) wnoszenia uwag i dodatkowych 
punktów do porządku obrad 
2) udziału w dyskusji nad sprawami 
objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom 
Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu 
przedstawicielom organów Gminy i 
zaproszonym gościom,
4) zgłaszania projektów uchwał oraz 
poprawek do tych projektów,
5) głosowania .

ust. 1 pkt 1): dodano punkt, który często 
jest na Zebraniach Wiejskich 
wypowiadany, czyli „Czy mają Państwo 
uwagi lub inne wnioski do porządku 
obrad”
ust. 1 pkt 4): gdyby zatwierdzone 
poprawki do porządku wymagały 
podjęcia uchwały to zasadne jest 
wprowadzenie prawa do zgłaszania ich 
projektów, a także poprawek do nich, 
gdyby inni uczestnicy takie wnieśli. 
Jednocześnie przeniesiono ten punkt do 
ust. 1 bo nie jest umocowane w 

Anna Buczma - Zdroisko



przepisach prawa materialnego 
powiązanie tego prawa z ”uprawnieniem 
do głosowania”
ust. 1 pkt 5): Zebranie wiejskie jest bytem
odrębnym od ogółu „uprawnionych do 
głosowania” mieszkańców danej 
jednostki pomocniczej, mimo iż skład obu
tych gremiów pokrywa się. 
Postanowieniem tym, w zakresie 
sformułowania "uprawnieni do 
głosowania", Rada przekroczyła 
kompetencje zawarte w art. 18 ust. 2 pkt 
7 w związku z art. 35 ust. 1 i u.s.g. 
Ograniczenie wynikające z art. 36 ust. 2 
ww. ustawy (stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania), dotyczy tylko 
i wyłącznie udziału w wyborach sołtysa i 
rady sołeckiej. Nie sposób jednak nie 
zauważyć, że przepis ten został 
ustanowiony dla celów wyborczych i z 
tego powodu eliminuje z kręgu 
wskazanych w nim osób osoby 
nieuprawnione do głosowania, w tym 
także osoby pozbawione praw 
publicznych wyrokiem sądu. Nie widać 
jednak powodów, dla których osoby te 
miałyby być pozbawione prawa udziału w
decydowaniu o innych sprawach 
sołectwa, niż wybory jego organów, np. w
sprawach remontów dróg czy lokalizacji 
wysypiska śmieci. Orzeczenie środka 
prawnego w postaci pozbawienia praw 
publicznych nie stoi temu na 
przeszkodzie. W zakresie spraw 
samorządowych skutkuje bowiem tylko 
utratą czynnego i biernego prawa 
wyborczego do organu władzy publicznej 
oraz do pełnienia funkcji w organach i 
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instytucjach samorządu terytorialnego 
(art. 40 § 1 k.k.).
Zawężenie przez Radę Gminy kręgu 
mieszkańców mogących uczestniczyć w 
zebraniu wiejskim z prawem do 
głosowania ze względu na wiek 
(pełnoletniość) czy ograniczenie prawa do
głosowania narusza także art. 32 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
wedle którego wszyscy są równi wobec 
prawa i mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne oraz 
zakazującego dyskryminacji w życiu 
politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

18 § 12. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego 
przewodniczy Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa Zebraniu 
Wiejskiemu przewodniczy najstarszy 
wiekiem członek Rady Sołeckiej lub inna 
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
3. Przewodniczący obrad decyduje o:
1) udzielaniu głosu i kolejności zabierania 
głosu,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) odbieraniu głosu,
4) zamknięciu dyskusji nad 
poszczególnymi punktami porządku 
obrad po wyczerpaniu listy zgłoszonych 
do dyskusji,
5) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał.
4. Przewodniczący obrad nie może 
odmówić poddania pod głosowanie 
wniosku proceduralnego oraz projektu 
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada 
przyjętemu porządkowi obrad.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie otwiera i 
prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Obrad Sołtys, a w 
przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego
zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 Wójt lub 
wskazana przez niego osoba. 
2. W przypadku nieobecności Sołtysa, do
czasu zatwierdzenia Przewodniczącego 
Obrad, Zebranie Wiejskie otwiera i 
prowadzi Wójt lub wskazana przez niego
osoba.
3. Porządek obrad ustala Zebranie 
Wiejskie na podstawie projektu 
podanego do publicznej wiadomości w 
zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania 
Wiejskiego.
4. Punkt do porządku obrad, 
wnioskowany w trybie określonym w § 
11 ust. 1 pkt 1, może być wprowadzony 
jeżeli zostanie przyjęty przez Zebranie 
Wiejskie zwykłą większością głosów. 
5. Przewodniczący obrad decyduje o:
1) udzielaniu głosu i kolejności zabierania 

ust. 1: konsekwencja uzupełnienia zapisu 
w Lp. 10 oraz wyłączenie konfliktu 
interesów w przypadku zwołania 
Zebrania z inicjatywy mieszkańców. 
ust. 2: zgodnie z § 12 ust. 2 „w razie 
nieobecności Sołtysa Zebraniu 
Wiejskiemu przewodniczy najstarszy 
wiekiem członek Rady Sołeckiej….”. Ta 
regulacja została podjęta z istotnym 
naruszeniem art. 36 ust. 1 u.s.g. Rada 
Sołecka nie jest organem jednostki 
pomocniczej. Przepisy ustawowe nie 
przyznają jej żadnych kompetencji poza 
uprawnieniem do wspomagania 
działalności sołtysa. Oznacza to 
możliwość wspomagania sołtysa w jego 
działalności nie zaś zastępowania sołtysa 
w sytuacji, gdy nie może pełnić tej funkcji.
Kompetencji do "zastępowania" sołtysa w
pełnieniu jego funkcji jako organu 
wykonawczego nie ma więc ani rada 
sołecka jako całość ani tym bardziej 
poszczególni jej członkowie. 
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głosu,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) odbieraniu głosu,
4) zamknięciu dyskusji nad 
poszczególnymi punktami porządku 
obrad po wyczerpaniu listy uwag 
zgłoszonych do dyskusji,
5) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał.
4. Przewodniczący obrad nie może 
odmówić poddania pod głosowanie 
wniosku proceduralnego oraz projektu 
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada 
przyjętemu porządkowi obrad.

Upoważnienie do przekazania innemu 
podmiotowi ustawowych kompetencji 
organu wynikać musi wprost z przepisów 
ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym 
nie zawiera zaś przepisów przewidujących
możliwość wykonywania funkcji sołtysa 
przez członka rady sołeckiej.
ust. 3 – 4: dodanie brakujących zapisów 
odnoszących się w rzeczywistości do 
przebiegu Zebrania Wiejskiego (zawsze 
poddany pod głosowanie jest porządek 
obrad) w celu wyeliminowania 
ewentualnych niejasności

19 § 13. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje 
rozstrzygnięcia w formie uchwał.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje 
rozstrzygnięcia w formie uchwał. 
Uchwały podpisuje Przewodniczący 
Zebrania Wiejskiego.

ust. 1: uzupełnienie zapisu o właściwą 
osobę do podpisywania uchwał (nie 
zawsze sołtys przewodniczy Zebraniu)
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0

§ 14. 1. Uchwały i inne postanowienia 
Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów w głosowaniu 
jawnym. W razie równej liczby głosów 
„za” i „przeciw”, decyduje głos 
przewodniczącego zebrania.
2. Zebranie może postanowić 
przeprowadzenie tajnego głosowania nad
projektem konkretnej uchwały.

§ 14. 1. Uchwały i inne postanowienia 
Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 
2. wykreślić

ust. 1: przywilej „decydowania” nadany 
Przewodniczącemu Zebrania jest 
wątpliwy w przypadku prowadzenia 
obrad przez Wójta lub wyznaczoną 
osobę, która nie jest mieszkańcem 
Sołectwa.
ust. 2: istotne naruszenie art. 35 ust. 3 w 
zw. z art. 11b i art. 14 u.s.g. poprzez 
przekroczenie delegacji ustawowej 
wynikającej z powołanych przepisów; 
ustawodawca w przepisach u.s.g., w tym 
w szczególności art. 35, stanowiącym 
delegację do uchwalenia statutu 
sołectwa, nie upoważnił rady gminy do 
wyłączenia jawności obrad zebrania 
wiejskiego. Tym samym, postanowienie 
tej treści, winno zostać wyeliminowane z 
obrotu prawnego, gdyż określanie 
wyjątków od zasady jawności głosowania 
należy wyłącznie do kompetencji 
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ustawodawcy. Wyrok WSA w Gorzowie 
Wlkp. II SA/Go 233/16

21 § 15. 3. Protokół Zebrania Wiejskiego 
powinien zawierać:
1) miejscowość i datę zebrania,
2) porządek obrad,
3) zapis przebiegu dyskusji,
4) treść podjętych uchwał,
5) podpis przewodniczącego zebrania i 
protokolanta,
6) dołączoną listę obecności.

§ 15. 3. Protokół Zebrania Wiejskiego 
powinien zawierać:
1) miejscowość i datę zebrania,
2) porządek obrad,
3) zapis przebiegu dyskusji,
4) treść podjętych uchwał i rozstrzygnięć 
podjętych na podstawie § 13 ust. 2,
5) podpis przewodniczącego zebrania i 
protokolanta,
6) dołączoną listę obecności.

ust. 3 pkt 4: uzupełnienie zapisu w 
kontekście § 13 ust. 2 statutu
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22 § 16 ust. 1. Do właściwości Sołtysa należą
sprawy pozostające w zakresie działania 
Sołectwa, a w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na 
zewnątrz,
2) występowanie w sprawach sołectwa 
wobec organów Gminy oraz instytucji, 
organizacji i osób fizycznych,
3) współpraca z organizacjami 
społecznymi prowadzącymi działalność na
terenie Sołectwa,
4) pobudzanie i wspieranie aktywności 
społecznej w Sołectwie,
5) wykonywanie uchwał Zebrania 
Wiejskiego,
6) przekazywanie organom Gminy 
wniosków przyjętych przez Zebranie 
Wiejskie i Radę Sołecką,
7) informowanie organów Gminy o 
potrzebach i problemach społeczności 
wiejskiej,
8) informowanie mieszkańców Sołectwa 
o rozstrzygnięciach organów Gminy w 
sprawach dla nich istotnych,
9) opiniowanie wniosków o udzielenie 
wsparcia w ramach pomocy społecznej 

§ 16. Do zadań sołtysa należy: 
1) organizowanie i koordynowanie 
inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, 
mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców oraz wzrost ich 
aktywności,
2) pobudzanie i wspieranie aktywności 
społecznej w Sołectwie,
3) występowanie w sprawach sołectwa 
wobec organów Gminy oraz instytucji, 
organizacji i osób fizycznych,
4) informowanie organów Gminy o 
potrzebach i problemach społeczności 
wiejskiej,
5) współpraca z organizacjami 
społecznymi prowadzącymi działalność na
terenie Sołectwa,
6) zwoływanie Zebrań Wiejskich i 
przygotowywanie projektu porządku 
obrad,
7) inicjowanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
8) składanie na Zebraniu Wiejskim 
sprawozdań ze swojej działalności, w tym 
z wykonania planu finansowo - 
rzeczowego Sołectwa lub realizacji 
przedsięwzięć w ramach funduszu 

§ 16 ust. 1. uwaga do „w szczególności”
użycie przez ustawodawcę w art. 35 ust. 3
u.s.g. zwrotu "w szczególności" wskazuje, 
że ustawodawca nie przewidział 
zamkniętego katalogu spraw, które mają 
być objęte materią statutową. Oznacza 
to, że poza wskazanymi obligatoryjnymi 
regulacjami statut sołectwa może 
zawierać regulacje dodatkowe. Z 
powyższego nie można jednak wywieźć 
uprawnienia gminy do określenia zadań 
organów jednostki, jakim jest Sołtys, w 
formie katalogu otwartego. W 
orzecznictwie sądów administracyjnych 
panuje ugruntowany pogląd, że zadania 
jednostki pomocniczej gminy powinny 
zostać uregulowane w statucie w sposób 
wyczerpujący, w formie zamkniętego 
katalogu zadań i form działania jednostki 
pomocniczej, jego organów i aparatu 
pomocniczego. Wynika to wprost z 
przytoczonego art. 35 ust. 3 pkt 3 u.s.g. w
którym ustawodawca wyraźnie wskazał 
na konieczność uregulowania w statucie 
kwestii związanych z organizacją i 
zadaniami organów sołectwa. Przyjęcie 
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oraz o udzielenie ulg w podatkach i 
innych opłatach, a także występowanie z 
takimi wnioskami z inicjatywy Rady 
Sołeckiej lub własnej.

sołeckiego oraz działalności Rady 
Sołeckiej,
10) wykonywanie uchwał Zebrania 
Wiejskiego, Rady oraz zarządzeń Wójta w 
zakresie dotyczącym sołectwa,
11) realizowanie zadań wytyczonych 
przez Zebranie Wiejskie,
12) informowanie mieszkańców Sołectwa 
o rozstrzygnięciach organów Gminy w 
sprawach dla nich istotnych,
13) opiniowanie wniosków o udzielenie 
wsparcia w ramach pomocy społecznej a 
także występowanie z takimi wnioskami 
oraz o udzielenie ulg w podatkach i 
innych opłatach,
14) dbanie o powierzone mienie Gminy, 
zachowanie szczególnej staranności przy 
wykonywaniu zwykłego zarządu mieniem 
Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem
15) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, 
w tym księgi inwentarzowej, 
gromadzenie i udostępnianie 
otrzymanych dokumentów,
16) dysponowanie środkami finansowymi
Sołectwa.

odmiennego stanowiska umożliwiłoby 
przekazywanie organom jednostki 
pomocniczej zadań w trybie 
pozaustawowym, zarówno przez radę 
gminy, jak i przez organ wykonawczy 
gminy (por. wyroki w sprawach sygn. akt 
III SA/Kr 1451/17, sygn. akt lii SA/Łd 
27/19, II SA/Go 164/19).
§ 16 ust. 1. pkt 1: wykreślić 
reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
§ 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, w części, w 
której Rada przyznała prawo 
reprezentowania Sołectwa na zewnątrz 
jest niezgodny z postanowieniami art. 5 
u.s.g., wg którego Sołectwo jest jednostką
pomocniczą gminy, co oznacza, że 
kompetencje do jej reprezentacji ma 
wyłącznie gmina, jako jednostka 
samodzielna, reprezentująca interesy 
społeczności lokalnej, nie zaś jej 
jednostka pomocnicza. Sprzeczne z ww. 
przepisem jest zatem wyposażenie 
sołtysa w kompetencje do 
reprezentowania sołectwa zamiast 
właściwych organów jednostki 
samorządu terytorialnego (wyrok WSA 
we Wrocławiu z dnia 9 marca 2010 r., 
sygn. akt III SA/Wr 857/09). Ponadto 
należy wskazać, iż z przepisów ustawy o 
samorządzie gminnym - art. 31 - wynika, 
że organem, który reprezentuje gminę na 
zewnątrz, w sferze publiczno i 
cywilnoprawnej, jest wójt, a jego 
kompetencje w tym zakresie nie są 
zawężone ani ograniczone. Dlatego też 
ww. regulacja, przewidująca, że do zadań 
sołtysa należy reprezentowanie Sołectwa 
na zewnątrz, jest niezgodna również z art.
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31 ustawy.
23 § 16 ust. 2. Do wyłącznej właściwości 

Sołtysa należy:
1) dysponowanie środkami finansowymi 
Sołectwa,
2) sprawowanie zwykłego zarządu 
mieniem komunalnym przekazanym 
Sołectwu
w użytkowanie,
3) pobieranie podatków oraz innych opłat
na zasadach określonych uchwałą Rady 
Gminy.

wykreślić § 16 ust. 2 pkt 1 i 2:  włączono do § 16 
(patrz Lp. 17 z lekką modyfikacją)
§ 16 ust. 2 pkt 3: zapis, iż „do wyłącznej 
właściwości sołtysa należy pobieranie 
podatków oraz innych opłat na zasadach 
określonych uchwałą Rady Gminy” 
pozostaje w sprzeczności z art. 35 ust. 1 i 
3 u.s.g. Przepis ten kreuje po stronie 
sołtysa generalną kompetencję do 
poboru podatków i opłat, a więc 
kompetencję właściwą instytucji 
inkasenta. W obowiązujących ustawach 
podatkowych przewidziano możliwość 
wykorzystywania sołtysa do poboru 
podatków stanowiących dochody 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, przy czym podjęcie decyzji
co do zarządzenia poboru podatku w 
drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 
powierzono radom gmin w drodze aktów 
prawa miejscowego (uchwał), które w 
świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, 
stanowią źródło powszechnie 
obowiązującego prawa w 
Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze 
działania organów, które je ustanowiły. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.s.g. rada gminy 
uprawniona jest do ustalenia w drodze 
uchwały organizacji i zakresu działania 
jednostki pomocniczej, w tym zaś 
stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 4 tej 
ustawy do określenia organizacji i zadań 
organów jednostki pomocniczej, co czynić
musi w granicach określonych przez 
przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. Sformułowanie ogólnej 
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kompetencji do pobrania podatku bądź 
innych opłat z odesłaniem do właściwej 
uchwały rady gminy zdaniem Sądu w 
Gorzowie Wlkp. wykracza poza zakres 
ustawowej delegacji określonej w 
przywołanym przepisie. Wyrok WSA w 
Gorzowie Wlkp. II SA/Go 233/16

24 Rada Sołecka
§ 17. 1 Rada Sołecka wspomaga działanie 
Sołtysa poprzez formułowanie propozycji 
i opinii, doradztwo, przygotowywanie 
projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, 
występowanie z inicjatywami 
dotyczącymi udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu jego 
problemów, pomoc w organizowaniu i 
przeprowadzaniu imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych oraz 
wykonywanie innych czynności i zadań 
zleconych przez Sołtysa.
2. Rada Sołecka może zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli organów 
gminy, instytucji państwowych, 
organizacji społecznych, a także 
przedstawicieli innych sołectw.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 18. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej 
zwoływane są według potrzeb, ale nie 
rzadziej niż raz w kwartale z inicjatywy:
1) Sołtysa,
2) przynajmniej połowy członków Rady 
Sołeckiej.
2. Pracą Rady Sołeckiej kieruje i 
przewodniczy jej obradom Sołtys lub 
wskazany przez niego członek Rady 
Sołeckiej.
3. Postanowienia Rady Sołeckiej zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności 

Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka Sołectwa liczy 5 
osób.
2. Rada Sołecka wspomaga działanie 
Sołtysa poprzez formułowanie 
propozycji i opinii, doradztwo, 
przygotowywanie projektów uchwał 
Zebrania Wiejskiego, występowanie z 
inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu
jego problemów, pomoc w 
organizowaniu i przeprowadzaniu 
imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych.
3. Postanowienia Rady Sołeckiej zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. W razie 
równej liczby głosów „za” i „przeciw”, 
decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 18. 1. Rada Sołecka obraduje na 
posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane 
są miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz 
w kwartale z inicjatywy:
1) Sołtysa,
2) przynajmniej połowy członków Rady 
Sołeckiej.
4. Obradami Rady Sołeckiej 
przewodniczy wybrany członek Rady 
Sołeckiej. W obradach uczestniczy 

dokonano grupowania zagadnień: w § 17 
wszystkiego co dotyczy Rady Sołeckiej, w 
§ 18 -  posiedzeń, w § 19 – protokołu
do § 17 projektu dodano ust. 1: sugeruje 
się dokładne określenie liczby Rady, 
zwłaszcza, że statut dotyczy tylko 
Sołectwa Zdroisko i ustalanie w każdej 
kadencji liczby członków jest bezcelowe. 
Jasno określony z góry skład Rady nie 
będzie komplikował „wyborów”. 
Jednocześnie niedopuszczalny jest zapis 
w projekcie w § 21 ust. 4. Nie można 
uznać za prawidłowe określenie zasad i 
trybu wyboru ustawowo określonego 
podmiotu wspomagającego działalność 
sołtysa, jakim jest rada sołecka, 
polegające na przekazaniu Zebraniu 
Wyborczemu sołectwa kompetencji do 
uregulowania składu liczbowego tego 
organu. (o tym dalej lp. 22). Zatem w tym 
miejscu należy określić skład Rady 
Sołeckiej. 
z § 17 projektu wykreślono wyrazy „  oraz 
wykonywanie innych czynności i zadań 
zleconych przez Sołtysa”: rada sołecka 
jest obligatoryjnym gremium doradczym 
dla sołtysa, a on nie jest jej 
zwierzchnikiem i nie może nakładać na 
członków Rady obowiązków i zlecać 
zadań
z § 18 projektu wykreślono ust.2: 
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co najmniej połowy członków. W razie 
równej liczby głosów „za” i „przeciw”, 
decyduje głos przewodniczącego 
obradom.
§ 19. Posiedzenia Rady Sołeckiej są 
protokołowane lub sporządzana jest z 
nich notatka zawierająca co najmniej:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) listę obecnych na posiedzeniu,
3) treść podjętych postanowień

Sołtys.
5. Rada Sołecka może zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli organów 
gminy, instytucji państwowych, 
organizacji społecznych, a także 
przedstawicieli innych sołectw. 
§ 19. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej są 
protokołowane. 
2. Protokół zawiera:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) listę obecnych na posiedzeniu,
3) treść podjętych postanowień

postanowiono w nim, iż " Pracą Rady 
Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej 
obradom Sołtys lub wskazany przez niego
członek Rady Sołeckiej ".
Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.s.g., organem 
uchwałodawczym w sołectwie jest 
zebranie wiejskie, a wykonawczym - 
sołtys. Działalność sołtysa wspomaga 
rada sołecka. Z przywołanych przepisów 
wynika, że rada sołecka jest 
obligatoryjnym gremium doradczym dla 
sołtysa. Sołtys i rada sołecka są odrębnie 
wybierani w trybie określonym w art. 36 
ust. 2 u.s.g. W świetle powyższego należy 
stwierdzić, że uwzględnienie w składzie 
rady sołeckiej sołtysa (jako jej 
przewodniczącego, kierującego jej pracą) 
narusza ustawowo określony w art. 36 
ust. 2 ustawy model ustalania składu tego
kolegium. Taka sytuacja stoi w 
sprzeczności z celem funkcjonowania 
rady sołeckiej, wskazanym w przepisach 
ustawy, ponieważ sołtys i rada sołecka to 
dwie odrębne struktury. Podobne 
stanowisko wyrażono w uzasadnieniu 
wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu z dnia 10 
maja 2016 r., sygn. akt II SA/Op 151/16 
(por. również wyrok WSA we Wrocławiu z
dnia 31 stycznia 2014 r., sygn. akt ).
z § 19 projektu wykreślono wyrazy „lub 
sporządzania jest z nich notatka”: 
dokument z posiedzeń Rady winien być 
tylko jeden, a nie dowolny, czyli albo 
protokół albo notatka

25 Rozdział 4 Wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej

Rozdział 4 Zasady i tryb wyborów Sołtysa
i Rady Sołeckiej

zmiana nazwy zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 
2) u.s.g.
UWAGA: w lp. 2 sugerowana jest zmiana
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definicji Zebrania Wyborczego i 
zaprezentowane propozycje mają to na 
uwadze. Ew. uwzględnienie 
sugerowanych zmian bez zmiany 
definicji mija się z celem

26 § 20. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
dokonują Uprawnieni do głosowania 
podczas zwołanego w tym celu Zebrania 
Wyborczego.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
zarządza Rada Gminy w terminie do 
trzech miesięcy od swojej pierwszej w 
kadencji sesji.
3. Zebranie Wyborcze zwołuje 
przewodniczący Rady Gminy.
4. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wyborczego ogłasza się w
sposób zwyczajowo przyjęty, nie później 
niż 14 dni przed planowanym terminem.

§ 20. 1. Sołtys oraz członkowie Rady 
Sołeckiej wybierani są zgodnie z 
postanowieniami art. 36 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym.
2. Wybory Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie
do trzech miesięcy od swojej pierwszej w 
kadencji sesji. W tym celu określa 
miejsce, dzień i godzinę obrad Zebrania 
Wyborczego oraz wyznacza 
przewodniczącego spośród radnych.
3. Zebranie Wyborcze zwołuje 
przewodniczący Rady Gminy.
4. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wyborczego ogłasza się w
sposób zwyczajowo przyjęty, nie później 
niż 14 dni przed planowanym terminem.

§ 20 ust. 1.: proponowany zapis w 
projekcie stanowią modyfikację art. 36 
ust. 2 u.s.g. i wykracza poza delegację 
ustawową. Przepis ten przewiduje, że: 
"sołtys i członkowie rady sołeckiej 
wybierani są w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów, przez stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania". Jest on bezwzględnie 
wiążący dla rady gminy podczas 
tworzenia i uchwalania statutu jednostki 
pomocniczej, gdyż w sposób kompletny 
reguluje podstawowe zasady prawa 
wyborczego organów sołectw, wytyczając
w ten sposób radzie gminy dopuszczalne 
granice regulacji statutem sołectwa. 
Sugerowana zmiana naprawia ten zapis
§ 20 ust. 2.: dodano wyraz „członków” 
(jak w cyt. wyżej przepisie u.s.g. oraz 
doprecyzowano co winno znaleźć się w 
uchwale o zarządzeniu wyborów oraz kto 
prowadzi obrady. Uniknie się w ten 
sposób błędów proceduralnych, które 
mogą powstać w przypadku wyboru 
przewodniczącego na podstawie 
projektowanego § 21 ust. 2 (osoba z tzw. 
„tłumu” nie zawsze ma dobrą znajomość 
statutu i zawartych w nim zapisów) 
§ 20 ust. 3.: zwykle wykonanie uchwał 
Rady powierza się Wójtowi, więc to on 
winien zwołać Zebranie Wyborcze (pod 
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rozwagę). 
§ 21. 1. Zebranie Wyborcze otwiera 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący 
Rady Gminy.
2. Zebranie Wyborcze wybiera 
przewodniczącego obrad.
3. Zebranie Wyborcze rozpatruje i 
przyjmuje sprawozdanie Sołtysa za 
minioną kadencję.
4. Zebranie Wyborcze ustala w drodze 
głosowania liczbę członków Rady 
Sołeckiej.

§ 21. 1. Zebranie Wyborcze otwiera i 
prowadzi osoba wyznaczona w 
zarządzeniu o wyborach, o którym 
mowa w § 20 ust. 2.
2. skreślić 
3. Zebranie Wyborcze rozpatruje i 
przyjmuje sprawozdanie Sołtysa za 
minioną kadencję.
4. skreślić.

§ 21. ust. 1.: konsekwencja zapisu i uwagi
w lp. 21 do ust. 2
§ 21. ust. 2.: konsekwencja 
sugerowanego zapisu w ust. 1
§ 21. ust. 4.: w projekcie statutu 
proponuje się, że przed wyborem Rady 
Sołeckiej Zebranie Wyborcze zdecyduje o 
liczbie członków Rady Sołeckiej. W 
orzecznictwie panuje pogląd, że nie 
można uznać za prawidłowe określenie 
zasad i trybu wyboru ustawowo 
określonego podmiotu wspomagającego 
działalność sołtysa, jakim jest rada 
sołecka, polegające na przekazaniu 
„zebraniu wyborczemu” kompetencji do 
uregulowania składu liczbowego tego 
organu. Określenia przez Radę Gminy 
składu liczbowego rady sołeckiej, w 
sposób tu proponowany, będzie de facto 
oznaczała zmianę treści tych statutów 
przez nieuprawniony organ, czyli 
Zebranie Wyborcze (w każdej kolejnej 
kadencji). Tym samym brak określenia 
przez Radę składu rady sołeckiej w 
konkretnej liczbie (uwaga: sugerowana 
zmiana w § 17, lp.19) oraz wskazanie 
trybu ustalenia ostatecznej liczby jej 
członków (projektowany zapis § 21 ust. 
4), nie wypełnia delegacji z art. 35 ust. 3 
pkt 3 u.s.g. Ustalenie, bowiem składu 
liczbowego rady sołeckiej - ostatecznej 
liczby osób, wchodzących w jej skład, 
powinno mieć miejsce bezpośrednio w 
statucie sołectwa. Tym samym statut nie 
zawiera jednego z obligatoryjnych.
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
PN.4131.474.2019

Anna Buczma - Zdroisko

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(35)ust(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(35)ust(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT


27 § 22. 1. Prawo do kandydowania i 
wybierania przysługuje Uprawnionym do 
głosowania.
2. Do Rady Sołeckiej mogą kandydować 
również niepełnoletni mieszkańcy 
Sołectwa od 16 roku życia.

wykreślić w całości

Sugerowana propozycja zapisu tego 
paragrafu:
§ 22. Wyboru Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej dokonuje się w oddzielnym 
głosowaniu, przy czym w pierwszej 
kolejności wybiera się Sołtysa.

ust. 1.: W regulacjach o randze uchwały 
organu gminy nie mogą zostać zawarte 
materie ustawowe, a tym bardziej 
materie ustawowe z jakąkolwiek 
modyfikacją w stosunku do treści 
przepisu ustawy. Art. 36 ust. 2 u.s.g. 
reguluje kwestię wyboru sołtysa i 
członków rady sołeckiej w sposób 
kompletny, a jego modyfikacja wykracza 
poza upoważnienie wynikające z art. 35 
ust. 1 i 3 u.s.g., a zatem jest 
niedopuszczalna. Przepis art. 36 ust. 2 
przesądził, że prawo wybierania sołtysa 
oraz członków rady sołeckiej przysługuje 
osobom fizycznym (mającym status 
stałego mieszkańca sołectwa, 
uprawnionego do głosowania), nie zaś 
„uprawnionym do głosowania”
ust. 2.: Prawo wybieralności (bierne 
prawo wyborcze) rozumiane jest jako 
prawo bycia wybranym do organu 
stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego. Jest to prawo 
kandydowania (startowania) w wyborach.
Przysługuje osobom mającym prawo 
wybierania tych organów. Pogląd taki 
wyprowadzić należy z orzecznictwa 
sądów administracyjnych. W wyroku z 
dnia 7 maja 2012 roku WSA w Lublinie (III
SA/Lu 89/12) doszedł do wniosku, że 
bierne prawo wyborcze mają osoby, 
które posiadają czynne prawo wyborcze. 
Zgodna z logicznym rozumowaniem jest 
interpretacja, że wybranym do organów 
publicznych może być tylko ten, kto sam 
posiada prawo wybierania. Oznacza to, że
bierne i czynne prawo wyborcze ma w 
tym przypadku taki sam zakres 
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podmiotowy. Zatem winno to mieć 
zastosowanie w akcie o niższej randze 
jakim jest uchwała określająca statut w 
stosunku do ustawy z dnia 16 lipca 1998 
r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 
Ustawodawca prawo udziału w 
głosowaniu (a także prawo do bycia 
wybranym) uzależnia od trzech kryteriów.
Należą do nich: obywatelstwo, wiek oraz 
stałe miejsce zamieszkania.

28 § 23. 1. Sołtysa oraz członków Rady 
Sołeckiej wybiera się w głosowaniu 
tajnym i bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych 
do Rady Sołeckiej nie przekracza 
ustalonego limitu, Zebranie Wyborcze 
może bezwzględną większością głosów 
postanowić o przeprowadzeniu wyboru 
Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym na 
listę.
3. Przewodniczący obrad pyta wszystkich 
zgłoszonych o zgodę na kandydowanie, a 
jeśli odpowiedź jest pozytywna, zarządza 
umieszczenie ich na liście kandydatów.
4. Na liście kandydatów może być 
umieszczona również osoba nieobecna na
zebraniu, jeśli uprzednio wyraziła na 
piśmie zgodę na kandydowanie.
5. Jeśli nikt nie zgłasza kolejnych 
kandydatur, przewodniczący obrad 
zarządza zamknięcie listy kandydatów.
6. Zgłoszeni kandydaci mogą 
zaprezentować swój program oraz 
odpowiadać na pytania zadawane przez 
uczestników zebrania

§ 23. 1. wykreślić 
2. wykreślić.
6. Zgłoszeni kandydaci mogą 
zaprezentować swój program oraz 
odpowiadać na pytania zadawane przez 
wyborców.

Sugerowana propozycja zapisu tego 
paragrafu:
§ 23. 1. Kandydatów na Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zgłasza się co 
do zasady na wyborach.
2. Przewodniczący obrad pyta wszystkich 
zgłoszonych o zgodę na kandydowanie, a 
jeśli odpowiedź jest pozytywna, zarządza 
umieszczenie ich na liście kandydatów.
3. Na liście kandydatów może być 
umieszczona również osoba nieobecna 
na wyborach, jeśli uprzednio wyraziła na
piśmie zgodę na kandydowanie. Osoba 
zgłaszająca takiego kandydata winna 
dokonać jego prezentacji i uzasadnić 
swój wniosek.
4. Jeśli nikt nie zgłasza kolejnych 

§ 23. ust. 1.: w orzecznictwie 
wielokrotnie podkreślano, że powtarzanie
regulacji ustawowych (bądź ich 
modyfikacja i uzupełnianie) przez 
przepisy uchwały jest niedopuszczalne i 
dezinformujące. Ma to miejsce w ust. 1
§ 23. ust. 2.: o ustalaniu limitu było 
wyżej, 
nawet jeśli liczba kandydatów jest równa 
liczbie określonej w statucie członków 
rasy Sołeckiej, to odbiera się głosującym 
prawo do decydowania na kogo oddaje 
głos, bo narzuca się poprzez głosowanie o
„głosowaniu na listę”. Ponadto kolejny 
raz naruszono art. 36 ust. 2 u.s.g., który 
wyraźnie mówi, że wybiera się „…
członków rady sołeckiej ….. spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów” a nie 
listy. Modyfikacja przepisu ustawowego
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kandydatur, Przewodniczący obrad 
zarządza zamknięcie listy kandydatów.
5. Zgłoszeni kandydaci mogą 
zaprezentować swój program oraz 
odpowiadać na pytania zadawane przez 
wyborców

29 § 24. 1. Dla przeprowadzenia wyborów 
Zebranie Wyborcze powołuje komisję 
skrutacyjną liczącą od 3 do 5 członków.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie 
mogą kandydować na funkcje Sołtysa i 
członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja skrutacyjna wybiera spośród 
swoich członków przewodniczącego 
komisji.
4. Komisja Skrutacyjna może korzystać z 
pomocy technicznej pracowników Urzędu
Gminy Kłodawa.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza Komisja 
Skrutacyjna w składzie 3 osób, 
wybranych przez biorących udział w 
wyborach, w głosowaniu jawnym.
2. Członkami Komisji Skrutacyjnej 
zostają kandydaci, którzy kolejno 
uzyskali największą liczbę głosów.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie 
mogą kandydować na Sołtysa i członka 
Rady Sołeckiej.
4. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie 
może być małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo kandydata na Sołtysa lub 
członka Rady Sołeckiej, jak również 
osoba pozostająca z kandydatem w 
stosunku przysposobienia czy 
konkubinatu.
5. Komisja skrutacyjna wybiera spośród 
swoich członków przewodniczącego. 
6. Komisja Skrutacyjna może korzystać z 
pomocy technicznej pracowników Urzędu
Gminy Kłodawa.

§ 23. ust. 1.: zmieniono zapis by 
wyeliminować „elekcyjny charakter” 
Zebrania Wyborczego” oraz dopisano 
jawność głosowania. Liczba 3 osób jest 
wystarczająca i nie wprowadzająca 
chaosu podczas i tak „gorących” 
wyborów. 5 osób w  Komisji w Zdroisku to
zbyt dużo
§ 23. ust. 2.: zgłoszonych kandydatur 
może być więcej niż trzy więc należało 
uściślić kto wchodzi w skład Komisji
§ 23. ust. 4.: Członkiem komisji nie 
powinny być osoby tu wskazane, z uwagi 
na wykluczenie ewentualnej możliwości 
wpływania na wyniki wyborów
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30 § 25. 1. Komisja skrutacyjna sporządza 
karty do głosowania, odrębnie dla 
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Nazwiska i imiona kandydatów 
zamieszczane są w kolejności 
alfabetycznej.
3. Karty do głosowania są opatrywane 
pieczęcią Rady Gminy.
4. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do 

§ 25. 4. Komisja skrutacyjna przedstawia 
wyborcom zasady głosowania.
5. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do 
głosowania stałym mieszkańcom 
sołectwa uprawnionym do głosowania i 
odnotowuje ten fakt na liście wyborców.

dodać ust. 4 i przesunąć numerację po 
nim
§ 25. ust. 4.: dobrze jest zapisać to 
działanie Komisji, praktykowane podczas 
wyborów na stałe do Statutu.
§ 25. ust. 5.: zapis zgodny z art. 36 ust. 2 
u.s.g.
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głosowania uczestnikom zebrania 
Uprawnionym do głosowania i 
odnotowuje ten fakt na liście obecności.

31 § 26 § 26 
dodać po ust. 2 ustęp 3 w brzemieniu:
3. Za nieważny uznaje się głos oddany na
przedartych kartach.
kolejne ustępy otrzymują nową 
numerację

wykluczy to wątpliwości co zrobić z takimi
przypadkami oddania głosu

32 § 27 ust. 4 pkt 3: łączną ilość oddanych 
głosów oraz liczbą ważnych i nieważnych

§ 27 ust. 4 pkt 6: imiona i nazwiska 
kandydatów, którzy został wybrani do 
Rady Sołeckiej

§ 27 ust. 4 pkt 3: łączną ilość oddanych 
głosów wraz z liczbą głosów ważnych i 
nieważnych

§ 27 ust. 4 pkt 6: imiona i nazwiska 
kandydatów, którzy zostali wybrani do 
Rady Sołeckiej

W celu nadania logicznego sensu zdania

Korekta wyrazu z został na zostali

Bogusław Moroz - Mironice

33 § 27 § 27 
dodać po ust. 2 ustęp 3 w brzemieniu:
3. Za nieważny uznaje się głos oddany na
przedartych kartach.
4. Członkami Rady Sołeckiej zostają 
kandydaci w liczbie określonej w § 17 
ust. 1 Statutu, którzy otrzymali kolejno 
największe ilości głosów. W przypadku 
uzyskania jednakowej ilości głosów 
przeprowadza się drugą turę wyborów, w
której uwzględnia się kandydatów o 
jednakowej ilości otrzymanych głosów.
kolejne ustępy otrzymują nową 
numerację

ust. 3: wykluczy to wątpliwości co zrobić z
takimi przypadkami oddania głosu
ust. 4: skorelowanie zapisu z sugerowaną 
zmiana w § 17
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34 § 28  ust. 2 pkt 1: mieszkańcy sołectwa w 
liczbie co najmniej 10% uprawnionych do 
głosowania, którzy podpiszą odpowiedni 
wniosek podając swoje imiona i nazwiska,
adresy oraz numery PESEL

§ 28  ust. 2 pkt 1: mieszkańcy sołectwa w 
liczbie co najmniej 10% uprawnionych do 
głosowania, którzy podpiszą odpowiedni 
wniosek podając swoje imiona i nazwiska 
oraz adresy

Proponuję wykreślić PESEL Bogusław Moroz - Mironice

35 § 28. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać
odwołani z funkcji przez Zebranie 

§ 28. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać
odwołani ze swoich funkcji.

§ 28. ust. 1.: Istotne naruszenie art. 35 
ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 u.s.g. 
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Wyborcze.
2. O odwołanie mogą wnioskować:
1) mieszkańcy Sołectwa w liczbie co 
najmniej 10% Uprawnionych do 
głosowania, którzy podpiszą odpowiedni 
wniosek podając swoje imiona i nazwiska,
adresy oraz numery PESEL,
2) wójt gminy.
2. Wniosek o odwołanie wraz z 
uzasadnieniem kierowany jest do Rady 
Gminy.
3. Zwołanie Zebrania Wyborczego w celu 
odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 
ewentualnego wyboru nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
6. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wyborczego zwołanego w
celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie 
Sołtysa i Rady Sołeckiej ogłasza się w 
sposób zwyczajowo przyjęty, nie później 
niż 14 dni przed planowanym terminem.

2. O odwołanie mogą wnioskować:
1) stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni 
do głosowania, w liczbie co najmniej 
10%, którzy podpiszą odpowiedni 
wniosek podając swoje imiona i nazwiska,
adresy oraz numery PESEL,
2) wójt gminy.
3. Wniosek o odwołanie wraz z 
uzasadnieniem kierowany jest do Rady 
Gminy.
4. Zwołanie Zebrania Wyborczego w celu 
odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz 
ewentualnego wyboru nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku, określając miejsce, dzień i 
godzinę obrad Zebrania Wyborczego 
oraz wyznacza przewodniczącego 
spośród radnych. 
5. Termin, miejsce i projekt porządku 
obrad Zebrania Wyborczego ogłasza się w
sposób zwyczajowo przyjęty, nie później 
niż 14 dni przed planowanym terminem.

przez nadanie w § 28 ust. 1 zebraniu 
wyborczemu kompetencji do odwołania 
sołtysa i członków rady sołeckiej. Rada, 
postanowiła, iż odwołania Sołtysa przed 
upływem kadencji może dokonać 
Zebranie Wyborcze, czym po raz kolejny 
nadała organowi nie mającemu 
umocowania w przepisach ustawowych 
uprawnienia elekcyjne (brak podstaw w 
obowiązujących przepisach ustawy o 
samorządzie gminnym).
§ 28. ust. 2.: zapis zgodny z art. 36 ust. 2 
u.s.g.
§ 28. ust. 3-5.: prawidłowa numeracja
§ 28. ust. 4.: doprecyzowanie terminu w 
celu uniknięcia wydłużenia procedury 
odwołania oraz przytoczenie zapisów 
tożsamych z wyborem sołtysa i rady 
sołeckiej

36 § 29. 1. Zebranie Wyborcze zwołane w 
celu odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
otwiera przewodniczący lub 
wiceprzewodniczący Rady Gminy, po 
czym wybiera się przewodniczącego 
obrad spośród Uprawnionych do 
głosowania nie będących Sołtysem, 
członkami Rady Sołeckiej lub 
wnioskodawcami odwołania.
2. Przed przystąpieniem do głosowania 
udziela się głosu wnioskodawcom oraz 
Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej w 
celu złożenia wyjaśnień i przedstawienia 
swoich stanowisk.

§ 29. 1. Zebranie Wyborcze w celu 
odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
otwiera i prowadzi osoba wyznaczona w 
zarządzeniu o wyborach, o którym 
mowa w § 28 ust. 3.
2. Przed przystąpieniem do głosowania 
udziela się głosu wnioskodawcom oraz 
Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej w 
celu złożenia wyjaśnień i przedstawienia 
swoich stanowisk.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu 
tajnym, w którym mogą uczestniczyć stali
mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do 
głosowania.
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3. Odwołanie następuje w głosowaniu 
tajnym, w którym mogą uczestniczyć 
Uprawnieni do głosowania.
4. W celu przeprowadzenia głosowań 
Zebranie Wyborcze powołuje komisję 
skrutacyjną w składzie od 3 do 5 
członków. Członkowie komisji wybierają 
ze swego grona przewodniczącego.
5. Komisja przygotowuje karty do 
głosowania zawierające tekst: „Czy jesteś 
za odwołaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej? /
Tak / Nie”. Opatruje karty pieczęcią i 
rozdaje je uczestnikom zebrania 
Uprawnionym do głosowania, 
odnotowując ten fakt na liście obecności.
6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, 
że wyborca stawia znak X przy słowie 
„Tak” lub „Nie”, a następnie wrzuca kartę
do głosowania do urny. Jeśli wyborca 
postawi znak X przy obu tych słowach lub 
nie postawi go przy żadnym z nich, głos 
uznaje się za nieważny.
7. Sołtys i Rada Sołecka zostają odwołani 
jeśli ilość głosów z zaznaczoną 
odpowiedzią „Tak” jest większa, niż 
połowa ilości oddanych ważnych głosów.
8. Po zakończeniu głosowania komisja 
skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki oraz 
sporządza protokół, który winien 
zawierać:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) ilość wydanych kart do głosowania,
3) ilość oddanych głosów oraz liczbę 
głosów ważnych i nieważnych,
4) ilość głosów zawierających odpowiedź 
„Tak” oraz odpowiedź „Nie”,
5) stwierdzenie odwołania lub 
niedokonania odwołania Sołtysa i Rady 

4. W celu przeprowadzenia głosowań 
powołuje się Komisję Skrutacyjną w 
składzie 3 osób, wybranych w 
głosowaniu jawnym.
5. Przepisy § 24 ust. 22, 4, 5 i 6 stosuje 
się odpowiednio.
6. Komisja przygotowuje karty do 
głosowania zawierające tekst: „Czy jesteś 
za odwołaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej? /
Tak / Nie”. Opatruje karty pieczęcią i 
rozdaje je stałym mieszkańcom sołectwa 
uprawnionym do głosowania i 
odnotowuje ten fakt na liście wyborców.
7. Głosowanie odbywa się w ten sposób, 
że wyborca stawia znak X przy słowie 
„Tak” lub „Nie”, a następnie wrzuca kartę
do głosowania do urny. Jeśli wyborca 
postawi znak X przy obu tych słowach lub 
nie postawi go przy żadnym z nich, głos 
uznaje się za nieważny.
8. Za nieważny uznaje się głos oddany na
przedartych kartach.
9. Sołtys i Rada Sołecka zostają odwołani 
jeśli ilość głosów z zaznaczoną 
odpowiedzią „Tak” jest większa, niż 
połowa ilości oddanych ważnych głosów.
10. Po zakończeniu głosowania komisja 
skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki oraz 
sporządza protokół, który winien 
zawierać:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) ilość wydanych kart do głosowania,
3) ilość oddanych głosów oraz liczbę 
głosów ważnych i nieważnych,
4) ilość głosów zawierających odpowiedź 
„Tak” oraz odpowiedź „Nie”,
5) stwierdzenie odwołania lub 
niedokonania odwołania Sołtysa i Rady 



Sołeckiej. Sołeckiej.
37 § 30. W przypadku odwołania Sołtysa i 

Rady Sołeckiej, na tym samym zebraniu 
wybiera się nowego Sołtysa i Radę 
Sołecką stosując procedury, o których 
mowa w § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 i § 27 
Statutu.

§ 30. W przypadku odwołania Sołtysa i 
Rady Sołeckiej, bezpośrednio po 
ogłoszeniu wyników przez Komisje 
Skrutacyjną wybiera się nowego Sołtysa i 
Radę Sołecką stosując procedury, o 
których mowa w § 22, § 23, § 24, § 25, § 
26 i § 27 Statutu.

Anna Buczma - Zdroisko

38 § 33. 1. Sołectwo korzysta ze składników 
mienia komunalnego, stanowiących 
własność Gminy,
przekazanych mu w użytkowanie i 
wymienionych w załączniku nr 3.
2 Majątek nieruchomy i ruchomy 
przekazany Sołectwu, a także nabyty ze 
środków wydzielonych
w budżecie Gminy oraz z dochodów 
własnych, jest rejestrowany w księdze 
inwentarzowej Gminy.
3. Sołectwo wykorzystuje przekazane mu 
składniki mienia komunalnego na 
realizację swoich
zadań statutowych. Może też je 
wynajmować za zgodą Wójta.

§ 33. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 
składników mienia komunalnego, 
stanowiących własność Gminy,
przekazanych mu w użytkowanie w 
granicach zwykłego zarządu.
2. Przekazanie mienia komunalnego 
następuje na  zasadach określonych przez
Radę Gminy w odrębnej uchwale.
3. Sołectwo zobowiązane jest do dbania o
przekazane mienie i utrzymywania go w 
stanie nie pogorszonym, rozliczenia się z 
niego, załatwiania bieżących spraw 
związanych z jego eksploatacją.
4. Majątek nieruchomy i ruchomy 
przekazany Sołectwu, a także nabyty ze 
środków wydzielonych
w budżecie Gminy oraz z dochodów 
własnych, jest rejestrowany w księdze 
inwentarzowej Gminy.
5. Sołectwo wykorzystuje przekazane mu 
składniki mienia komunalnego na 
realizację swoich
zadań statutowych. Może je wynajmować
i wydzierżawiać tylko za zgodą Wójta.

ust. 1 i 2
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 u.s.g. do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy 
ustalanie zakresu działania jednostek 
pomocniczych, zasad przekazywania im 
składników mienia do korzystania oraz 
zasad przekazywania środków 
budżetowych na realizację zadań przez te 
jednostki. Wobec tego rada gminy ma 
dużą swobodę w tym przedmiocie. 
Jednak zaznaczyć trzeba, że czynić to 
musi z uwzględnieniem regulacji 
przewidzianych w ustawie o samorządzie 
gminnym oraz w innych przepisach 
prawnych. Tymczasem zgodnie z art. 30 
ust. 1 pkt 3 u.s.g. to do zadań wójta 
należy gospodarowanie mieniem 
komunalnym. Co do zasady działa on 
wprawdzie w zakresie zasad jakie określi 
rada gminy na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 7 u.s.g., jednakże nie ma on 
obowiązku uzyskać zgody rady gminy na 
przekazanie składników mienia gminnego
dla jednostek pomocniczych, w 
przypadku gdy rada gminy nie podejmie 
takiej uchwały. Działa on w tym zakresie 
samodzielnie, w granicach wyłącznie 
jemu przyznanych kompetencji. 
Tymczasem proponowanym zapisem 
dokonała faktycznie przekazania sołectwu
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określonego mienia gminnego, a zatem 
przekroczyła delegację ustawową w 
zakresie ustalenia zasad przekazywania 
mienia do korzystania, wkraczając w 
sposób nieuprawniony w zakres 
kompetencji zastrzeżonych dla wójta. Ten
przepis nie określa procedury i warunków
przekazania, którymi kierować się 
powinien organ wykonawczy, lecz 
faktycznie dokonuje przekazania 
określonego w załączniku mienia. W tym 
zakresie także załącznik nr 3 do uchwały, 
jako wskazujący mienie przekazane do 
korzystania jednostkom pomocniczym, 
pozostaje w sprzeczności z wskazanymi 
przepisami prawa.
ust. 3 Statut nie ustalał zakresu czynności 
dokonywanych samodzielnie przez 
sołectwo w zakresie przysługującego jej 
mienia. art. 48 ust. 1 usg

39 § 34. Sołectwo otrzymuje z budżetu 
Gminy środki finansowe i przeznacza je 
na cele, które
mieszczą się w zadaniach własnych 
Gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są
zgodne ze strategią rozwoju Gminy.
§ 35. Sołectwo może uzyskiwać dochody z
wynajmu i dzierżawy oddanego mu w 
użytkowanie
mienia komunalnego zgodnie z zasadami 
określonymi uchwałą Rady Gminy.

§ 34. 1. Sołectwo może uzyskiwać 
dochody z wynajmu oddanego mu w 
użytkowanie mienia komunalnego. 
Opłaty za wynajem ustala Rada Gminy w 
odrębnej uchwale
2. Dochody z tego tytułu, po potrąceniu 
podatku VAT, przeznaczane są na 
realizację zadań sołectwa, modernizację 
mienia lub utrzymanie go w stanie 
niepogorszonym poprzez dokonywanie 
niezbędnych napraw, konserwacji i 
remontów.
§ 35. 1. Sołectwo otrzymuje z budżetu 
Gminy środki finansowe i przeznacza je 
na cele, które mieszczą się w katalogu 
zadań własnych Gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców i są zgodne
ze strategią rozwoju Gminy.

zamienić miejscami § 34 i 35, aby 
uregulowania miały swoją kontynuację, 
czyli w § 34 będą opisane zasady 
korzystania z mienia komunalnego, a w § 
35 środki finansowe
§ 34 ust. 1 zapis odnosi się do uchwały 
RG Kłodawa Nr XIII/94/11
§ 34 ust. 2 istnieje konieczność 
odniesienia się do zapisu art. 48 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminny: 
„Jednostka pomocnicza zarządza i 
korzysta z mienia komunalnego oraz 
rozporządza dochodami z tego źródła w 
zakresie określonym w statucie.”
§ 35 ust. 2-5 dopisanie zasad w 
przypadku powołania i nie powołania 
funduszu sołeckiego
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2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego przesądza corocznie 
Rada Gminy odrębną uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz 
zasady gospodarowania tym funduszem 
określa odrębna ustawa.
4. W przypadku nie wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego zebranie wiejskie 
uchwala roczny plan finansowo - 
rzeczowy. Uwzględnia on w pełni środki 
finansowe z budżetu gminy przekazane 
do dyspozycji Sołectwa.
5. Zasady przekazywania środków 
budżetowych nie objętych funduszem 
sołeckim na realizację zadań przez 
Sołectwo określa odrębna uchwała

40 § 36. 1. Wydatki i przychody sołectwa, 
przypisane do odpowiednich działów i 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej, 
stanowią integralną część budżetu 
Gminy.
2. Obsługę finansowo księgową Sołectwa 
prowadzi Urząd Gminy.

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę 
finansową w ramach budżetu gminy.
2. Wydatki i dochody sołectwa ujmowane
są w odpowiednich działach i rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej oraz stanowią 
integralną część budżetu Gminy.
3. Obsługę finansowo księgową Sołectwa 
prowadzi Urząd Gminy.

dopisano ust. 1
ust. 2.- w sołectwie nie ma przychodów 
oraz poprawiono nieco zapis
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