Wykaz opinii i wniosków wniesionych w trakcie konsultacji społecznych dot. projektów Statutów Sołectw Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w terminie 1-22 luty 2021 r.
Lp.

Data
złożenia

Mieszkaniec

Treść opinii i wniosku
Do projektu statutu Sołectwa Rawałowice:

1.

8.02.2021 r.

Mieszkaniec Sołectwa Rawałowice

- Proponuję, aby w projekcie Statutu Sołectwa Rawałowice zmienić zapis
zawarty w par. 8 ust. 3 na następujący:
3. Wymóg określony w ust. 2 nie obowiązuje, gdy zebranie odbywa się w
drugim terminie, który wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie
Do projektu statutu Sołectwa Maciejowice:

2.

8.02.2021 r.

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice

3.

10.02.2021 r.

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów

Składam wniosek do projektu statutu sołectwa Maciejowice dotyczący
zmiany par. 7 pkt 5 o treści „Zebranie wiejskie winno być zwołane w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku” na:
„Zebranie wiejskie winno być zwołane w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż 2 razy w roku”.
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:
Zgadzam się z założeniami Statutu Sołectwa Dojazdów
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

4.

10.02.2021 r.

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Statut jest przejrzysty i nie wnoszę żadnych poprawek.
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

5.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Popieram Statut Sołectwa.

Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:
6.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Zgadzam się z założeniami Statutu Sołectwa Dojazdów
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

7.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Akceptuję Statut Sołectwa Dojazdów, zgadzam się ze wszystkimi jego
założeniami.
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

8.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Popieram Statut Sołectwa Dojazdów przedstawiony
w zaproponowanej formie.
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

9.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Akceptuję Statut Sołectwa Dojazdów przedstawiony Mieszkańcom na
zebraniu wiejskim.
Szczególnie ważny jest zapis, dotyczący możliwości odbycia zebrania w
drugim terminie, który wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie –
jeśli nie jest możliwa obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
Popieram Statut zaproponowany Sołectwu Dojazdów, przedstawione
założenia ułatwią pracę Samorządu.
Do projektu statutu Sołectwa Dojazdów:

10.

10.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów
Po zapoznaniu się z projektem Statutu Sołectwa Dojazdów, uważam, że
jest on przejrzysty i wyrażam zgodę na jego uchwalenie.
Do projektu statutu Sołectwa Zastów:

11.

17.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Zastów
Po zapoznaniu się ze Statutem Sołectwa uważam, że powinien zostać

wpisany punkt, że Sołtysem może zostać osoba mieszkająca na terenie
Sołectwa mająca czynne prawo wyborcze.
Do projektu statutu Sołectwa Zastów:
12.

17.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Zastów
Po zapoznaniu się z projektem Statutu Sołectwa Zastów nie wnoszę
uwag.
Do projektu statutu Sołectwa Zastów:

13.

17.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Zastów
Nie wnoszę uwag do projektu Statutu Sołectwa Zastów.
Do projektu statutu Sołectwa Zastów:

14.

17.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Zastów
Mam uwagę, by do Statutu dopisać punkt: Sołtysem lub członkiem Rady
sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje
czynne prawo wyborcze. Pozostałe punkty bez zmian.

15.

Do projektu statutu Sołectwa Wysiołek Luborzycki:
17.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Wysiołek Luborzycki

Proszę o zmianę zapisów w par. 8 ust. 3, tak aby otrzymał brzmienie: „3.
Wymóg określony w ust. 2 nie obowiązuje, gdy zebranie odbywa się w
drugim terminie, który wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie”.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

16.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie wnoszę uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

17.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Bez uwag, nie mam zastrzeżeń.

Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:
18.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Bez uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

19.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie wnoszę uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice

20.

Bez uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

21.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Statut Sołectwa – brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

22.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie mam uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

23.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie wnoszę zastrzeżeń.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

24.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie wnoszę uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

25.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Nie zgłaszam uwag.

Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:
26.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.

27.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice

Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:
Statut Sołectwa – brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

28.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

29.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Bez uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

30.

18.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Bez uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

31.

19.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Bez uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

32.

19.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

33.

19.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.

Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:
34.

19.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Maciejowice:

35.

19.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Maciejowice
Brak uwag.
Do projektu Statutu Sołectwa Marszowice:

36.

22.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Marszowice
par. 6 pkt 9 Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa i radę sołecką do
zarządzania składnikami mienia komunalnego i wiejskiego przekazanego
sołectwu oraz ustalenia sposobu korzystania z tego mienia.
Pkt 10 Decyzje dotyczące wynajmu dzierżawy, sprzedaży, remontów
podejmowane są na zebraniu wiejskim poparte w głosowaniu jawnym.
Dla prawomocności uchwały jest niezbędna obecność minimum 50%
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w tym samym
terminie po upływie 15 minut poparte obecnością 25% ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum w drugim terminie
Sołtys zwołuje następne zebranie po upływie 7 dni.
Do projektu Statutu Sołectwa Marszowice:

37.

22.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Marszowice

Par. 6 pkt 9 Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa i radę sołecką do
zarządzania składnikami mienia komunalnego i wiejskiego przekazanego
sołectwu oraz ustalenia sposobu korzystania z tego mienia.
Par. 6 pkt 10 Decyzja dotycząca wynajmu, dzierżawy, sprzedaży,
remontów podejmowane są na zebraniu wiejskim poparte w głosowaniu
jawnym. Dla prawomocności uchwały jest niezbędna obecność minimum
50% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w tym samym

terminie po upływie 15 minut poparte obecnością 25% ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum w drugim terminie
Sołtys zwołuje następne zebranie po upływie 7 dni.
Do projektu Statutu Sołectwa Marszowice:
38.

22.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Marszowice
Par. 6 pkt 9 Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa i radę sołecką do
zarządzania składnikami mienia komunalnego i wiejskiego przekazanego
sołectwu oraz ustalenia sposobu korzystania z tego mienia.
Par. 6 pkt 10 Decyzje dotyczące wynajmu, dzierżawy, sprzedaży,
remontów podejmowane są na zebraniu wiejskim poparte w głosowaniu
jawnym. Dla prawomocności uchwały jest niezbędna obecność minimum
50% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w tym samym
terminie po upływie 15 minut poparte obecnością 25% ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum w drugim terminie
Sołtys zwołuje następne zebranie po upływie 7 dni.

39.

22.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Marszowice

Par. 6 pkt 9 Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa i radę sołecką do
zarządzania składnikami mienia komunalnego i wiejskiego przekazanego
sołectwu oraz ustalenia sposobu korzystania z tego mienia.
Par. 6 pkt 10 Decyzja dotycząca wynajmu, dzierżawy, sprzedaży,
remontów podejmowane są na zebraniu wiejskim poparte w głosowaniu
jawnym. Dla prawomocności uchwały jest niezbędna obecność minimum
50% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w tym samym
terminie po upływie 15 minut poparte obecnością 25% ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum w drugim terminie
Sołtys zwołuje następne zebranie po upływie 7 dni.

40.

22.02.2021

Mieszkaniec Sołectwa Dojazdów

Do projektów statutów wszystkich Sołectw:

1. Uwagi do załącznika graficznego nr 1:
Przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutów przebiega
granic sołectwa powinien zostać skorygowany m.in. dla przebiegu granic
Sołectwa Łososkowice , które od południa graniczy ze Sołectwem
Rawałowice.

2. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 1.
1. Sołectwo …...zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy
Kocmyrzów- Luborzyca i stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkałych na obszarze miejscowości …...
2. Przebieg granic Sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszego statutu.
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE PUNKTU 3.
par. 1
1. Sołectwo …...zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy
Kocmyrzów- Luborzyca i stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkałych na obszarze miejscowości …...
2. Przebieg granic Sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszego statutu.
3. Obszar Sołectwa wynosi ….ha.
Uzasadnienie:
Podstawa prawna art. 35 ust.3 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE SŁOWNICZKA:
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
4) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy KocmyrzówLuborzyca,

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo …..,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa …,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć grupę osób wspomagających
działania Sołtysa, wybraną i działającą na zasadach określonych niniejszym
Statutem,
8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy
Sołectwa,
9) Regulamin wyborów - należy przez to rozumieć procedury i tryb
przeprowadzenia głosowania określone zarządzeniem Wójta,
10) … inne...

3. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 8.
1. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
powiadomieni.
2. Dla prawomocności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 1/10
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa obliczona wg danych z
gminnego rejestru wyborców wg stanu na koniec kwartału poprzedzającego
termin zebrania.
3. Wymóg określony w ust. 2 nie obowiązuje, gdy zebranie odbywa się w
drugim terminie, który
wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie.
4. Uchwały, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru lub odwołania sołtysa i
członków rady sołeckiej, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, co oznacza, że liczba głosów ,,za” przewyższa liczbę
głosów ,,przeciw”.
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W PAR. 8 PUNKTU 5
§ 8.
1. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
powiadomieni.
2. Dla prawomocności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 1/10
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa obliczona wg danych z

gminnego rejestru wyborców wg stanu na koniec kwartału poprzedzającego
termin zebrania.
3. Wymóg określony w ust. 2 nie obowiązuje, gdy zebranie odbywa się w
drugim terminie, który wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie.
4. Uchwały, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru lub odwołania sołtysa i
członków rady sołeckiej, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, co oznacza, że liczba głosów ,,za” przewyższa liczbę
głosów ,,przeciw”.
5. Prawo głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy
Sołectwa posiadający prawo wyborcze do Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca (znajdujący się w spisie wyborców)
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W PAR. 11 PUNKTU 8
§ 11.
Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie
się odbywa,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu,
3) nazwiska i ewentualnie stanowiska zaproszonych gości,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji, zgłoszone wnioski,
6) podjęte na zebraniu uchwały,
7) podpis prowadzącego zebranie oraz podpis protokolanta.
8) załącznikiem do protokołu jest lista obecności.

4. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 12.
1. Protokół wraz z listą obecności powinien być przekazany do Urzędu
Gminy w terminie 14 dni po
odbyciu zebrania.
2. Wyciągi z protokołów, wnioski i uchwały zebrania Wójt Gminy przekazuje
zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.

3. Na wnioski z zebrania wiejskiego Urząd Gminy zobowiązany jest udzielić
odpowiedzi sołectwu
w terminach zakreślonych w k.p.a. (- bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca, w razie niezałatwienia w tym terminie można go
przedłużyć z uzasadnieniem).
PROPONOWANA ZMIANA:
§ 12.
1. Oryginał protokołu wraz z podjętymi uchwałami Zebrania, Sołtys
przekazuje do Wójta w ciągu 14 dni, zaś kopia pozostaje w aktach
Sołectwa.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności, uchwały oraz wszystkie
załączniki, jeśli były przedmiotem obrad zebrania wiejskiego.

5. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W PAR. 13 PUNKTU 3
§ 13.
1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Funkcje pomocnicze i doradcze realizuje Rada Sołecka składająca się z 3
do 5 osób - o liczbie jej członków decyduje Zebranie Wiejskie.
3. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec
Sołectwa, stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa, któremu
przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

6. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 18.
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W PAR. 18 PUNKTU 7 LUB
DODATKOWE
OKREŚLENIE
TRYBU
ODWOŁANIA
W
STATUTACH:
7. Procedura i przeprowadzenie głosowania odbywa się wg zasad

określonych w Rozdziale III niniejszego Statutu.
Uzasadnienie:
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z
dnia 14 lutego 2017 r. sygn.akt II SA/Ol 1429/16, odwołanie Sołtysa i Rady
sołeckiej winno odbywać się w takim samym trybie jak ich powołanie, a to
oznacza, że zastosowanie do treści art. 36 ust. 2 ustawy powinno nastąpić w
głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.

7. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 19.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa (z powodu śmierci, odwołania,
utraty praw wyborczych lub rezygnacji) lub wszystkich członków Rady
Sołeckiej - Rada Gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory
uzupełniające, które odbywają się zgodnie z ,,Regulaminem wyborów".
PROPONOWANA ZMIANA – WYBORY ZARZĄDZA WÓJT:
§ 19.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa (z powodu śmierci,
odwołania, utraty praw wyborczych lub rezygnacji) lub wszystkich
członków Rady Sołeckiej Wójt w terminie 1 miesiąca zarządza wybory
uzupełniające, które odbywają się zgodnie z „Regulaminem wyborów”.
Informację i wyjaśnienie terminu „Regulamin wyborów” – dodano do
słowniczka.

8. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 20.
1. Wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej dla danego sołectwa zarządza w drodze
uchwały Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
PROPONOWANA ZMIANA – WYBORY ZARZĄDZA WÓJT:

§ 20.
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt nie później niż w ciągu
sześciu miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady.

9. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 22.
3. Komisja Skrutacyjna wyłania ze swego grona Przewodniczącego i
zapoznaje zebranych z regulaminem wyborów.
PROPONOWANA ZMIANA:
Informację i wyjaśnienie terminu „Regulamin wyborów” – dodano do
słowniczka.

10. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
GMINY § 22 i § 23
§ 22
7. Po przyjęciu zgłoszeń kandydatów, Komisja Skrutacyjna przygotowuje
odpowiednią ilość opatrzonych pieczęcią kart do głosowania - osobno do
wyboru Sołtysa, osobno do Rady Sołeckiej.
§ 23
1b. Zebranie wiejskie może zadecydować, aby Komisja Skrutacyjna
sporządziła karty do głosowania zawierające imiona i nazwiska wszystkich
kandydatów na sołtysa. Wówczas głosowanie odbywa się poprzez
postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub nie
postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
2b. Zebranie wiejskie może zadecydować, aby Komisja Skrutacyjna
sporządziła karty do głosowania zawierające imiona i nazwiska wszystkich
kandydatów do Rady Sołeckiej. Wówczas głosowanie odbywa się poprzez
postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk maksymalnie
tylu kandydatów do Rady Sołeckiej ilu ustalono na zebraniu wiejskim.

Postawienie większej liczby znaków "x" lub nie postawienie znaku "x" w
żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
PROPONOWANA ZMIANA:
Doprecyzowanie procedury przygotowania i sporządzania kart do głosowania
w par. 22 pkt 7: Po przyjęciu zgłoszeń kandydatów Komisja przygotowuje
odpowiednią ilość kart do głosowania. W par. 23 pkt 1b i 2b: Zebranie
wiejskie decyduje o sporządzeniu kart do głosowania zawierających imiona i
nazwiska dla wszystkich kandydatów.
PRZYKŁAD ZAPISU W STATUTACH:
Na kartach do głosowania na sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
umieszcza się nazwiska kandydatów. Karty do głosowania pieczętuje się
pieczęcią.
DO USTALENIA:
Jaką pieczęcią są opatrzone karty do głosowania.

11. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 23
7. W przypadku tylko jednego kandydata na sołtysa, powinien on uzyskać
powyżej 50% głosów wyborców obecnych na zebraniu.
PROPONOWANA ZMIANA W PAR. 23 PUNKTU 7 (WYKREŚLENIE
PUNKTU 8) LUB DODANIE PUNKTU 10 I POZOSTAWIENIE
PUNKTÓW 7-8):
§ 23
7. Jeżeli w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden
kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się
zarejestrowanego kandydata.
LUB
§ 23
10. W ponownych wyborach w przypadku tylko jednego kandydata na

Sołtysa, powinien on uzyskać powyżej 25% głosów wyborców obecnych
na zebraniu.
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE PUNKTÓW 2c, 2d:
§ 23
2c. Jeżeli w wyborach do Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba
kandydatów jest równa ich liczbie w Radzie Sołeckiej określonej w
statucie, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady
Sołeckiej uważa się zarejestrowanych kandydatów.
2d. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów do Rady Sołeckiej jest
mniejsza niż ich liczba określona w Statucie, osoby brakujące wybiera się
na najbliższym ważnym Zebraniu Wiejskim w głosowaniu bezpośrednim
i tajnym.

12. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 23
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W § 23 PUNKTU 10 LUB
DOPRECYZOWANIE ZASAD I TRYBU WYBORÓW SOŁTYSA I
RADY SOŁECKIEJ.
§ 23
10. Procedurę przeprowadzenia wyborów zwaną „Regulaminem
wyborów” określa Wójt w drodze zarządzenia.
Uzasadnienie:
Brak w statutach informacji na temat wyborów i przeprowadzenia
głosowania: jak formalnie zostaje przez Wójta wyznaczona osoba do
prowadzenia zebrania, który Radny otwiera zebranie, jakie wymogi ma
spełniać lokal wyborczy, jak są oddawane głosy (urna), jak ustala się
tożsamość głosujących (dowód osobisty), jak są wydawane karty (podpisy na
liście), jakie są wzory kart do głosowania, jakie są rodzaje pieczęci, inne
czynności i wymagania, które są niezbędne dla przeprowadzenia wyborów.

Informację i wyjaśnienie terminu „Regulamin wyborów” – dodano do
słowniczka.

13. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 24
PROPONOWANA ZMIANA DODANIE W § 24 PUNKTU „g”
g) rozporządza dochodami z tego źródła na wydatki związane z realizacją
gospodarczych, społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców
Sołectwa.

14. Projekt statutów dla poszczególnych sołectw Gminy:
§ 25
Rada Gminy może uszczuplić przysługujące prawa sołectwu tylko za jego
zgodą.
PROPONOWANA ZMIANA WYKREŚLENIE § 25.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: Rada gminy nie
może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez
zgody zebrania wiejskiego.

15. INNE PROPONOWANE ZMIANY:
DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA
PRZEZ URZĄD GMINY SPISU WYBORCÓW, KTÓRYM
PRZYSŁUGUJE
PRAWO
WYBIERANIA
I
MOŻLIWOŚĆ
GŁOSOWANIA.
PRZYKŁAD:

Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej przysługuje osobom
zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym prawo wyborcze do
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (znajdujący się w spisie wyborców).
Prawo głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy
Sołectwa posiadający prawo wyborcze do Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca (znajdujący się w spisie wyborców).
- Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje się do spisów
wyborców.
- Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców
sporządzonym dla Sołectwa.
- Najpóźniej na 10 dni przed terminami wyborów, Urząd Gminy
sporządza na podstawie rejestru wyborców spis wyborców dla Sołectwa.

