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ETAP 
PRZEDKONSULTACYJNY

Podczas zebrań wiejskich wszystkich siedmiu sołectw gminy Izabelin przedstawiono wstępne założenia proponowanych zmian w

statutach sołeckich. Zaprezentowane propozycje wywołały szeroką dyskusję podczas zebrań oraz spowodowały duże

zainteresowanie tematem, które zaskutkowało wpłynięciem pisemnych uwag, w tym dwóch pełnych projektów statutów.

Ze względu na złożoność materiału i duże zainteresowanie społeczne Wójt Gminy Izabelin zdecydowała się powołać Komisja

Statutowa ds. opracowania projektu statutów sołectw gminy Izabelin, składającą się:

• z przedstawicieli wszystkich sołectw (przedstawiciele sołectw zostali wskazani przez rady sołeckie) –

7 osób

• z przedstawicieli Rady Gminy – 4 osoby

• z pracowników Urzędu Gminy Izabelin – 2 osoby

W wyniku prac komisji powstał projekt statutów sołectw przedstawiony do formalnych konsultacji społecznych. Uwagi zgłaszane

podczas zebrań wiejskich oraz pisemnie na etapie przed konsultacyjnym brane były pod uwagę w trakcie prac komisji statutowej.
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Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzono na podstawie art. 5a
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r poz.506). Ponadto konsultacje zostały
przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie
Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin.

Każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi do projektu statutów.
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O CO PYTALIŚMY?

Konsultowany był projekt statutów sołectw 
Gminy Izabelin

Główne zmiany dotyczyły:

- Dostosowanie brzmienia statutów sołectw 
Gminy Izabelin do obecnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

- Usprawnienia pracy sołtysów i rad sołeckich 
oraz doprecyzowanie zakresu ich zadań. 

- Zmiany w sposobie wyboru sołtysa i rad 
sołeckich;

link do projektu statutów sołectw: 
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1473,statut-
solectwa-projekt-pdf.pdf

Obecnie obowiązujące statuty sołeckie:

link do statutu sołectwa Hornówka:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,35,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Izabelina B:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,36,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Izabelina C:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,37,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Laski:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,41,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Mościska:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,38,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Sieraków:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,39,statut.pdf

Link do statutu sołectwa Truskaw:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,40,statut.pdf

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1473,statut-solectwa-projekt-pdf.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,35,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,36,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,37,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,41,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,38,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,39,statut.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,40,statut.pdf
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GŁÓWNE RÓŻNICE

STARY STATUT

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys. Zebranie może zwołać

radny danego sołectwa lub zarząd gminy.

3. Sołtysowi przysługuje prowizja oraz inne należności

w granicach ustalonych przez Radę Gminy

4. Uchwała Nr XXI/177/04 z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie ustanowienia wysokości i zasad przyznawania

diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy Izabelin

Link do uchwały: 

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchw

aly/2004/u177.pdf

5. Uchwała Nr XXXVII/319/05 z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie poboru inkasa przez sołtysów z tytułu

podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

Link do uchwały: 

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchw

aly/2004/u177.pdf

NOWY STATUT

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez: sołtysa, wójta

z własnej inicjatywy, radnego Gminy z danego sołectwa, za

pośrednictwem wójta, co najmniej 25 stałych mieszkańców, za

pośrednictwem wójta.

3. Uregulowane oddzielnym przepisami

4. Uchwała Nr VII/36/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia

zasad przyznawania diet sołtysom

Link do uchwały: 

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-

pdf/VII.36.19.pdf

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2004/u177.pdf
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2004/u177.pdf
http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/VII.36.19.pdf
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KALENDARIUM

do 15 maja 2019
zgłaszanie uwag do projektu statutu (w.szatanek@izabelin.pl);

powołanie Zespołu ds. opracowania projektu statutów sołectw gminy Izabelin

16 maja 2019 projekt statutu po uwzględnieniu uwag i propozycji Mieszkańców

17-22 maja 2019

prace Komisja Statutowa ds. opracowania projektu statutów sołectw gminy Izabelin:

20 maja godz. 18:00, 

21 maja godz. 18:00.

22 maja 2019
projekt statutu po uwagach Zespołu ds. opracowania projektu statutów sołectw gminy Izabelin;

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutów sołeckich gminy Izabelin

23 maja 2019 ogłoszenie konsultacji społecznych ws. statutów zgodnie z regulaminem konsultacji

23 maja-20 czerwca 2019 akcja informacyjna konsultacje społeczne ws. statutów 

6-20 czerwca 2019 konsultacje społeczne ws. statutów 

26 czerwca 2019 raport po konsultacjach ws. statutów

28 czerwca 2019 przekazanie projektu Komisjom Rady Gminy do pracy nad statutami

10 lipca (data orientacyjna) 2019 sesja Rady Gminy Izabelin – uchwalanie statutów
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AKCJA INFORMACYJNA
Akcja informacyjna w sprawie konsultacji została przeprowadzona

z wykorzystaniem wszystkich mediów, w których zamieszczane są oficjalne

informacje przez Urząd Gminy Izabelin trwała od 23.05 do 20.06.2019 r.

• strona internetowa Urzędu Gminy;

• Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy,

• gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB;

• newsletter Urzędu Gminy – informacja wysłana do subskrybentów:

24.05; 31.05 ;7.06; 14.06;

• tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin;

• 100 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych 

na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców 

(tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, 

sklepy, pikniki sołeckie i wydarzenia na terenie gminy)

• publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada, Kurier

Izabeliński);
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UCZESTNICY KONSULTACJI

• Mieszkańcy sołectw z terenu Gminy Izabelin

• Organizacje pozarządowe

• Rada Sołtysów

• Radni Gminy Izabelin
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WNIOSKI 
MIESZKAŃCÓW  

1. Punkty konsultacyjne:
8 czerwca br. – XXI Izabelińskie Spotkania z Książką

15 czerwca br. – Piknik sołecki w Truskawiu

W trakcie wydarzeń gminnych mieszkańcy w punkcie konsultacyjnym prowadzili ożywioną dyskusję głownie nad zasadami wyborów sołtysa i jego

roli w społeczności lokalnej. Padały też pytania po co w ogóle sołtys takim miejscowościom jak nasze. Bardzo dużo osób zwracało uwagę na

frekwencję na zebraniach wiejskich doszukując się powodów znikomego zainteresowania sprawami sołectwa. Zwracano uwagę na to, że zmiana

formuły wyborów, wprowadzenie zmiany jest szansą na ożywienie naszej społeczność. Część mieszkańców deklarowała przekazanie uwag drogą

elektroniczną.

2. Spotkanie konsultacyjne z organizacjami :

Ze względu na tematykę konsultacji (sprawy społeczne) zainteresowanie wykazały dwie organizacje mające w swoim programie tematy społeczne:

• Stowarzyszenie „Mieszkańcy Razem”

• Stowarzyszenie „DziałajMy”

Przedstawiciele tych organizacji jednoznacznie wskazali jako główny problem niewielki udział mieszkańców w funkcjonowaniu sołectw (poniżej

10%), wskazując, że jednym z pomysłów na zwiększenie udziału mogłaby być zmiana sposobu przeprowadzania wyborów na sołtysa (z

zaproponowanych w projekcie) podczas zebrania wiejskiego na wybory powszechne wzorowane na wyborach do Rady Gminy.

3. Spotkanie konsultacyjne z Radą Sołtysów:

Podczas spotkania z Radą Sołtysów nie wpłynęły nowe uwagi do projektu.
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WNIOSKI MIESZKAŃCÓW 
WNIOSKI 
MIESZKAŃCÓW  
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OPINIE I POMYSŁY
WNIOSKI 
MIESZKAŃCÓW  
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PODSUMOWANIE

• Konsultacje projektu statutów sołectw w porównaniu do
poprzednich prowadzonych konsultacji na terenie Gminy Izabelin
cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród Mieszkańców

• Przeprowadzona akcja informacyjna skutkowała wpłynięciem 49
(2 zgłoszone nie w terminie) propozycji/uwag zmian do statutów
sołectw gminy, od 40 podmiotów - uwagi te w większości
dotyczyły sposobu wyboru sołtysa.

• Konsultowany projekt zakładał wybory sołtysa na zebraniu
wiejskim - główny punkt poddawany dyskusji.

• Większość zgłoszonych uwag opowiadała się za
przeprowadzeniem wyborów powszechnych na sołtysa.

• Jedną z grup mających największe wątpliwości w temacie zmiany
sposobu wyboru sołtysów byli Sołtysi obecnej kadencji.

Konsultacje w gminie Izabelin w latach ubiegłych:

• konsultacje zmian w Statucie Gminy Izabelin
• Czas trwania: 20.09.2018 r. - 03.10.2018 r

• W trakcie konsultacji wpłynęło 8 uwag (1 od Sołtysa i Rady 

Sołeckiej Lasek, 7 uwag od Stowarzyszenia „DziałajMy”)

• konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019
• Czas trwania: 21.09.2018 r. – 07.10.2018 r. 

• Na spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 15 osób z 6 

organizacji

• Do projektu nie zgłoszono żadnych zmian

• konsultacje społeczne w przedmiocie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
• Czas trwania: 31.08.2017 r. - 15.09.2017 r.

• W trakcie konsultacji wpłynęło 10 wniosków z uwagami - dwa 

wnioski złożone zostały przez organizacje pozarządowe 

(Stowarzyszenie „Przyjazne ulice” i Stowarzyszenie DziałajMY!), 

dwa wnioski złożyła również Rada Sołecka Laski oraz 6 wniosków 

wpłynęło od mieszkańców Gminy. Zgłoszono 52 uwagi z czego 8 

zostało uwzględnionych. 
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REKOMENDACJE

• Wobec zdecydowanej większości głosów mówiących o wprowadzeniu zmiany zasad wyboru 
sołtysa z wyborów na zebraniu wiejskim na wybory powszechne należy wprowadzić taki zapis 
do projektu.

• Należy zadbać o interesy Mieszkańców mających posesje na terenie Gminy Izabelin nie 
mających możliwości głosowania w wyborach samorządowych.

• Należy zorganizować kampanię pro-frekwencyjną.

• Należy zapewnić możliwość głosowania na sołtysa w dłuższym okresie czasu niż odbywało się 
to do tej pory.
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CO DALEJ ? 

• 27 czerwca Wójt Gminy Izabelin przedstawi projekt statutów sołectw po konsultacjach Komisjom 
Rady Gminy Izabelin

• Nastąpi procedowanie projektu przez Komisje Rady Gminy Izabelin

• Wójt Gminy Izabelin przedstawi projekt uchwały Rady Gminy Izabelin.

• Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad projektem.

• Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dz.U.WM.
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Przygotowanie raportu:  

Monika Kacprowicz, m.kacprowicz@izabelin.pl

Waldemar Szatanek, w.szatanek@izabelin.pl

mailto:m.kacprowicz@izabelin.pl
mailto:w.szatanek@izabelin.pl

