INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
Mając na uwadze zapisy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Nr ROA.0050.147.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektów statutów sołectw oraz Zarządzenia Nr ROA.0050.155.2016 z dnia 5 września
2016 r. zmieniającego ww. zarządzenie, niniejszym podaję do publicznej wiadomości informację o
przeprowadzonych konsultacjach oraz o ich wynikach.
Podczas przeprowadzonych, w okresie od 24 sierpnia do 30 października 2016 r., konsultacji
społecznych dotyczących projektów statutów sołectw, do publicznego wglądu udostępnione zostały
projekty statutów:
1. w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria;
2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Góra Kalwaria;
3. u sołtysów poszczególnych sołectw.
W tym czasie można było opinie, wnioski i uwagi składać:
1)
2)
3)
4)
5)

bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii;
drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii;
drogą elektroniczną na adres kancelaria@gorakalwaria.pl;
u sołtysa danego sołectwa;
zgłaszać podczas zebrań sołeckich.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zostały zgłoszone następujące propozycje:
zgłaszający
sołectwo Mikówiec

sołectwo Kąty

sołectwo Tomice

zgłoszone propozycje
1.W § 25 wpisać „…najpóźniej w terminie 2 miesięcy od upływu kadencji
sołectwa…”.
2. W § 31 wpisać „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się
równocześnie”.
3. W § 32 pkt.1 wpisać „jednak nie mniej niż 40% oddanych głosów”.
4. W § 32 pkt.2 wpisać „…to powtórne głosowanie przeprowadza się z
pośród tych kandydatów”.
5. W § 33 pominąć słowa „Po wyborze Sołtysa”.
6. W § 34 pkt.2 wpisać „…, to za zgodą uprawnionych można w głosowaniu
jawnym zwiększyć skład Rady Sołeckiej maksymalnie do 5 osób lub zarządza
się głosowanie uzupełniające”.
7. W § 17 pkt.5 błąd drukarski (winno być „w odstępie”).
1.W § 11 ust.2 dodać „oraz z budżetu gminy poprzez złożenie wniosku do
Burmistrza w czasie tworzenia budżetu na następny rok kalendarzowy.
2. W § 17 ust.4 wykreślić „a do podejmowania uchwały dotyczącej funduszu
sołeckiego i środków finansowych zastosować przepis jak w ust.3”.
3. W § 22 dopisać „… i w czasie pełnienia tej funkcji jest objęty ochroną
prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym”.
4. Brak jest zapisu „Sołtysowi za udział w pracach organów gminy oraz
realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje dieta
określona w odrębnej uchwale nie mniej niż 50% diety jaką pobierają radni”.
1. W § 17 skreślić pkt.4, pozostałe punkty będą oznaczone odpowiednio od
4 do 10.
2. § 22 otrzymuje brzmienie „Sołtysowi za udział w pracach organów gminy
oraz realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje
miesięczna dieta określona w odrębnej uchwale”.

sołectwo Moczydłów

sołectwo Podłęcze

sołectwo Krzaki
Czaplinkowskie
sołectwo Wólka Załęska
sołectwo Wólka
Dworska

sołectwo Brzumin

sołectwo Cendrowice

sołectwo Sierzchów
sołectwo Dobiesz

3. Dodać §22a w brzmieniu „Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”.
1. W § 17 skreślić pkt.4, pozostałe punkty będą oznaczone odpowiednio od
4 do 10.
2. § 22 otrzymuje brzmienie „Sołtysowi za udział w pracach organów gminy
oraz realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje
miesięczna dieta określona w odrębnej uchwale”.
3.Dodać §22a w brzmieniu „Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”.
1. Wykreślić z § 17 ust.4.
2. Dodać do § 22 kolejne zdanie o treści „Sołtysowi za udział w pracach
organów gminy oraz realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa,
przysługuje miesięczna dieta w wysokości określonej w odrębnej uchwale”.
1.Wykreślić z § 17 ust.4.
Akceptacja projektu bez uwag.
1.W § 17 ust.4 skreślić „przepisu ust. 3 nie stosuje się do zebrań, w których
przedmiotem jest podejmowanie uchwał dotyczących dysponowania
środkami finansowymi dotyczącymi funduszu sołeckiego”.
2. § 22 otrzymuje brzmienie:
1) Sołtys pełni swoją funkcję społecznie;
2) Sołtysowi za udział w pracach organów gminy oraz realizacji zadań
wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje miesięczna dieta określona w
odrębnej uchwale;
3) Dodać §22a w brzmieniu „Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”.
1. W § 17 skreślić pkt.4, pozostałe punkty będą oznaczone odpowiednio od
4 do 10.
2. § 22 otrzymuje brzmienie „Sołtysowi za udział w pracach organów gminy
oraz realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje
miesięczna dieta określona w odrębnej uchwale”.
3. Dodać §22a w brzmieniu „Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”.
1.Wpisać do statutu sołectwa Cendrowice działki nr 78 jako dawnego mienia
gromadzkiego a dzisiaj tzw. „mienia gminnego” (w stosunku do tej działki
trwa proces administracyjny – nadanie KW).
2. Wpisać do statutu sołectwa Cendrowice dawnego mienia gromadzkiego
wsi Cendrowice, a obecnie „mienia gminnego”.
3. W § 17 skreślić pkt. 4
4. W § 22 dodać:
pkt. „Sołtysowi przysługuje comiesięczna dieta określona w odrębnej
ustawie”
pkt. ”Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym”
Akceptacja projektu bez uwag.
1.W § 8 ust.1 po słowie „przekazać” dodać „bądź nabyć/zakupić”.
2. W § 9 ust.4 po słowie „Urzędzie” dodać „Sołtys co roku uzyskuje
informację dotyczącą ewidencji mienia z Gminy w formie elektronicznej na
emaila”.
3. W § 11 ust.2 po słowie „sołecki” dodać „bądź na wniosek Sołtysa z innych
środków Gminy GK”.

4. W § 14 ust.1 pkt.2 lit. a słowo „Miejską” zastąpić „Przewodniczący Rady
Miejskiej”.
5. W § 17 ust.2 po słowie „sołectwa” dodać „o ilości osób uprawnionych do
głosowania Sołtys informowany jest przez Sekretarza Gminy w formie
elektronicznej bądź SMS-em do 1 września każdego roku”.
6. W § 17 ust.5 zamienić 30 minut na 15 minut.
7. W § 21 dopisać ust.18 o treści „W zakresie ustalonym przez Radę Miejską
Góry Kalwarii dokonywanie poboru podatków”.
8. W § 22:
-ust.1 Sołtys pełni swoją funkcję społecznie – bez zmian;
- dopisać ust 2 o treści „Sołtys otrzymuje dietę miesięcznie w kwocie
ustalonej przez Radę Miejską Góry Kalwarii, która powinna pokrywać jego
wydatki związane z pełnioną przez niego funkcją”;
- dopisać ust 3 o treści „Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
9. W § 28 ust.1 dopisać „o ilości osób uprawnionych do głosowania Sołtys
informowany jest przez Sekretarza Gminy w formie elektronicznej bądź
SMS-em do 1 września każdego roku. Po słowie „sołectwa” dodać „o ilości
osób uprawnionych do głosowania Sołtys informowany jest przez Sekretarza
Gminy w formie elektronicznej bądź SMS-em na miesiąc przed wyborami
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej”.
10. W § 28 ust.3 zamienić 30 minut na 15 minut.
Stowarzyszenie Razem 1. W § 17 skreślić pkt.4, pozostałe punkty będą oznaczone odpowiednio od
dla Gminy
4 do 10.
2. § 22 otrzymuje brzmienie „Sołtysowi za udział w pracach organów gminy
oraz realizacji zadań wynikających ze statutu sołectwa, przysługuje
miesięczna dieta określona w odrębnej uchwale”.
3. Dodać §22a w brzmieniu „Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”.
4. W § 25 wpisać „…najpóźniej w terminie 3 miesięcy od upływu kadencji
organów sołectwa,…”.
5. W § 39 skreślić pkt. 2.
Dotychczasowy pkt. 3 (oznaczyć numerem 2) otrzymuje brzmienie „w
przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Sołeckiej wybory
uzupełniające zarządza Sołtys, informując o tym Burmistrza.

Zgodnie z zapisem § 8 Zarządzenia konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Sekretarz Gminy
/-/ Beata Kisiel

