
 
 

PROTOKÓŁ NR 2/ 2015  

z otwartego spotkania konsultacyjnego 

DORAŹNEJ KOMISJI RADY GMINY KRZEMIENIEWO  

DS. ANALIZY STATUTÓW I FUNKCJONOWANIA SOŁECTW  

w dniu 5 października 2015 r. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Otwarcie i przedstawienie porządku spotkania. 

2. Przedstawienie  obecnych warunków funkcjonowania sołectw. 

3. Przedstawienie praw oraz obowiązków sołtysów i rad sołeckich. 

4. Omówienie obowiązujących zasad wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

5. Oddanie głosu przybyłym gościom w dyskusji według kolejności zgłoszeń. 

 6. Podsumowanie dyskusji. 

 

Ad. 1/  

W dniu 5 października 2015 r., o godz.16.00 , Pan Radny Marek Garbacz - Przewodniczący 

Doraźnej Komisji ds. Analizy Statutów i Funkcjonowania Sołectw - dokonał otwarcia 

spotkania konsultacyjnego dotyczącego omówienia spraw będących przedmiotem analizy 

powołanej przez Radę Gminy Komisji, po czym powitał wszystkich uczestników spotkania : 

Przewodniczącego Rady Gminy, radnych, sołtysów oraz mieszkańców sołectw (Lista 

obecności stanowi Załącznik do niniejszego protokołu) oraz przedstawił zebranym porządek 

posiedzenia.  

 

Ad. 2/  

W kolejnym punkcie spotkania Pan Marek Garbacz  - Przewodniczący Komisji  

w wyczerpujący sposób przedstawił uczestnikom spotkania obecne warunki funkcjonowania 

jednostek pomocniczych w Gminie Krzemieniewo oraz źródła dochodów  sołtysów 

(miesięczna zryczałtowana dieta, dochody z  inkasa podatkowego oraz nieodpłatna dzierżawa 

gruntów sołeckich w jedenastu wsiach) , będących rekompensatą za pełnioną funkcję i pracę 

sołtysa. 

 

 

 



 

Ad. 3/ 

W kolejnym punkcie spotkania Pani Radna Maria Kamyczek – Członek Doraźnej Komisji 

ds. Analizy Statutów i Funkcjonowania Sołectw  przedstawiła zebranym, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami,  prawa i obowiązki sołtysa - jako organu wykonawczego 

sołectwa, a co za tym idzie rolę zebrania wiejskiego -jako organu uchwałodawczego  

w Sołectwie oraz rolę i zadania rady sołeckiej  – jako organu opiniodawczo – doradczego 

sołtysa. 

Ad. 4/ 

Pani Radna Henryka Przybylska – Członek Doraźnej Komisji ds. Analizy Statutów  

i Funkcjonowania Sołectw  wnikliwie omówiła obowiązujący, zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym oraz statutami sołectw w Gminie Krzemieniewo,  tryb wyboru 

sołtysa i rady sołeckiej. 

Ad. 5/ 

W kolejnym punkcie porządku spotkania Pan Marek Garbacz  - Przewodniczący Komisji, 

podziękował członkom komisji za precyzyjne i wyczerpujące przedstawienie poszczególnych 

punktów tematycznych  spotkania konsultacyjnego oraz zaprosił uczestniczące w spotkaniu 

osoby do dyskusji w ramach poruszanych zagadnień. 

 

Głosy w dyskusji : 

-  Prośba o dokonanie zapisu  w Statucie Sołectwa, że sołtys, przynajmniej 1 raz na kwartał, 

powinien omówić z radą sołecką realizację zadań i wykorzystanie funduszu sołeckiego; w 

spotkaniu powinien uczestniczyć radny.; 

-  Sugestia, aby odstąpić od zbierania podatków gminnych przez sołtysów; 

-  Głosy, aby jednak zachować dotychczasową formę zbierania podatków przez sołtysów, 

chociażby dla dobra starszych mieszkańców gminy; 

- Kwestia precyzyjnego i jasnego uregulowania obowiązku sprzątania sal wiejskich przez 

sołtysów, zakupu środków czystości albo ewentualnego zatrudnienia osoby sprzątającej tego 

rodzaju obiekty gminne ; 

- Nieodpłatnie dzierżawione grunty sołeckie są rekompensatą za dodatkowe obowiązki 

związane z odpowiedzialnością za salę wiejską, za utrzymanie jej w czystości i nadzór  nad 

jej użytkowaniem i wynajmowaniem; Każdy kto chce być sołtysem powinien mieć 

świadomość, że ta  funkcja wiąże się z obowiązkami i pracą społeczną na rzecz społeczności 

wiejskiej; 

- Ewentualne wyrównanie dochodów wszystkich sołtysów; 

 

 



-  Zapytanie dotyczące ewentualnego zwrotu dochodów z budżetu gminy na rzecz wsi  

z odpłatnej dzierżawy gruntów sołeckich (W trzech wsiach sołeckich ziemia została  

w przetargu odpłatnie wydzierżawiona, ponieważ przepisy prawa nie pozwalają  

na użytkowanie gruntu gminnego przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym); 

Odpowiedzi w tej kwestii udzielił Przewodniczący -Pan Marek Garbacz, wyjaśniając,  

że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ale Doraźna Komisja powstała też po to,  

aby uregulować tę kwestię. Jest intencją Rady Gminy, aby te środki wracały w jakimś 

określonym procencie do wsi, ale na pewno nie w całości, bowiem nie można takiego zapisu 

dokonać w uchwale.;  

- Poruszenie sprawy wniesionego protestu wyborczego w jednej ze wsi sołeckich, który został 

oddalony; Brak zarzutów w przeprowadzonych wyborach w innych wsiach; 

-  Pan Piotr Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy uznał potrzebę powstania Doraźnej 

Komisji ds. Analizy Statutów  Sołectw i Funkcjonowania Sołectw za zasadną, stwierdzając 

jednocześnie, że  jej zadaniem jest znalezienie złotego środka  do uregulowania niełatwych 

kwestii w poruszanych dziedzinach;  

- W końcowym etapie dyskusji stwierdzono, że dobre i przyjazne relacje między sołtysem, 

radnymi i radą sołecką więcej wnoszą w rozwój poszczególnych wsi niż jakiekolwiek 

regulacje prawne w tej sferze. 

 

Ad. 6/ 

Po zabraniu głosu wszystkich chętnych uczestników spotkania  Pan Marek Garbacz, 

Przewodniczący Komisji , zamknął dyskusję dziękując wszystkim za przybycie, 

konstruktywne wypowiedzi i wyrażone opinie, które pozwolą  Komisji lepiej ocenić 

oczekiwania i problemy społeczności lokalnej w zakresie poruszanej tematyki, a co zatem 

idzie stworzyć projekty nowych uregulowań i zmian w funkcjonowaniu jednostek 

pomocniczych Gminy Krzemieniewo. 

 

        Protokołował/a                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                                        Doraźnej Komisji Rady Gminy Krzemieniewo 

………………………………….. 

                                                                                       Marek Garbacz………………………. 

 

                                                                                       Członkowie : 

                                                                                       Maria Kamyczek……………………… 

                                                                                       Henryka Przybylska………………….. 

                                                                                      Małgorzata Tarnowska……………….. 

   

 



                                                

 

   


