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Protokół Nr 18/13
z posiedzenia Komisji Statutowej, które odbyło się w dniu 22 lipca 2013 r.

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Wiesława Mania.
W obradach udział wzięli członkowie Komisji Statutowej, według załączonej listy obecności.

Przebieg posiedzenia:
1. Omówienie wniosków i uwag, które wpłynęły do projektu statutów sołectw i osiedli.
2. Prace nad projektem statutów sołectw i osiedli.
3. Sprawy różne
Ad.1
Nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi.
Ad.2.
Członkowie Komisji zapoznali się otrzymanymi materiałami dotyczącymi liczby osób

zamieszkujących poszczególne sołectwa i osiedla. Komisja przyjęła następujący plan
działania
1) zredagowanie wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych
2) opracowanie poszczególnych projektów statutów dla wszystkich jednostek

pomocniczych, uwzględniając odrębność, wielkość poszczególnych sołectw i osiedli.
3) przekazanie opracowanych projektów statutów do konsultacji z mieszkańcami
4) zapoznanie się komisji z uwagami mieszkańców i naniesienie poprawek
5) przekazanie projektów statutów na sesję Rady
Zapoznanie się z przykładowymi statutami sołectw w innych gminach.
Omówienie zadań sołectw, zadań i kompetencji organów sołectw. Określenie zadań, jakie
należą do sołtysa. Należy zapisać, że „zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w roku”.
Ponieważ ustawa nie precyzuje zapisów o odwołaniu sołtysa należy unormować tą kwestię w
statutach sołectw. Wniosek o odwołanie sołtysa powinien mieć formę pisemną, musi
posiadać uzasadnienie. Organ nadzoru nie może odmówić nadania biegu wnioskowi o
odwołanie sołtysa, jeśli taki wniosek jest zgodny z przepisami prawa, w tym z przepisami
prawa miejscowego, czyli ze statutem danego sołectwa. Co do terminu złożenia wniosku, to
nie można złożyć go wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od chwili wyboru sołtysa lub po
upływie 6 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku o odwołanie sołtysa. Oczywiście
mogą zajść okoliczności, kiedy szybkie odwołanie sołtysa jest jedyną możliwą drogą i to bez
względu na wcześniejsze dobre oceny jego pracy (np. popełnienie przestępstwa umyśLnego).
Jeśli chodzi o kwestie samego głosowania nad odwołaniem sołtysa, to powinno ono być
przeprowadzone w sposób tajny i przez wybraną komisję skrutacyjną. Natomiast po
skutecznym odwołaniu sołtysa Burmistrz powinien zwołać zebranie wiejskie w celu wyboru
nowego sołtysa i rady sołeckiej, gdyż odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem
rady sołeckiej. Sprawy związane z mieniem przekazanym sołectwu omówione zostaną na
kolejnym posiedzeniu komisji.
Ad.3
Przewodnicząca komisji poinformowała, że na dzień zwołania komisji nie uzyskała jeszcze
opinii radcy prawnego w zakresie przedłożonego projektu statutu Gminy.
Po ich uzyskaniu przekaże je członkom komisji.

Członkowie komisji ustalili termin kolejnego spotkania na 19 sierpnia 2013r.

Na tym posiedzenie zakończono.
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