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Etapy konsultacji społecznych

8 lipca 2020 Rozpoczęcie konsultacji społecznych

8 lipca 2020 Uruchomienie kampanii informacyjnej

10 lipca 2020 Spotkanie Rady Sołtysów

12 lipca 2020 Punkt konsultacyjny (Centrum Kultury Izabelin – przy punkcie wyborczym)

26 lipca 2020 Zakończenie konsultacji społecznych

7 sierpnia 2020 Termin przekazania raportu z konsultacji
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Akcja informacyjna

Akcja informacyjna w sprawie konsultacji społecznych została

przeprowadzona z wykorzystaniem wszystkich mediów, w których

zamieszczane są oficjalne informacje przez Urząd Gminy Izabelin.

Czas trwania: 8 - 26.07.2020 r.

• strona internetowa: www.gmina.izabelin.pl,

• strona internetowa: www.bip.izabelin.pl,

• fanpage Urzędu Gminy na portalu społecznościowym Facebook,

• wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook,

• newsletter Urzędu Gminy - informacja wysłana do subskrybentów.

http://www.gmina.izabelin.pl/
http://www.bip.izabelin.pl/
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Akcja informacyjna

• tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin

• dystrybucja 500 sztuk ulotek oraz 70 sztuk plakatów na terenie całej 

gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice 

sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, 

sklepy i wydarzenia na terenie gminy)

• publikacja plakatu informacyjnego w prasie lokalnej: 

„Listy do Sąsiada”
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Uczestnicy konsultacji

• Mieszkańcy gminy Izabelin
• Rada Sołtysów
• Radni Gminy Izabelin
• Organizacje pozarządowe
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Konsultowane zmiany w statutach

1. §9 ust. 4 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)
Jest: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, o ile przepisy prawa 
lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

Proponowana zmiana: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, 
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. §12 ust. 6 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)
Jest: Sołtys na budynku swojego miejsca zamieszkania lub w widocznym miejscu umieszcza 
tablicę z napisem „Sołtys", niezwłocznie po wyborze.

Proponowana zmiana: usunięcie całego ustępu.
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Konsultowane zmiany w statutach

3. §12 ust. 7 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)
Jest: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z zastrzeżeniem §12 ust. 
3 pkt 4 Statutu.

Proponowana zmiana: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z 
zastrzeżeniem §12 ust. 3 lit. d Statutu

4. §14 ust. 3 statutu (zmiana własna)
Jest: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez mieszkańców 
sołectwa lub kandydatów na sołtysa.

Proponowana zmiana: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez 
mieszkańców sołectwa lub kandydatów na sołtysa. Kandydaci do komisji wyborczej nie mogą 
być spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami na sołtysa lub do rady sołeckiej.
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Konsultowane zmiany w statutach

5. §16 ust. 3 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)
Jest: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń i zawiera podpis, 
adres oraz telefon lub adres email osoby zgłaszającej.

Proponowana zmiana: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń 
i zawiera podpis i adres osoby zgłaszającej.
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Konsultowane zmiany w statutach

6. §22 ust. 2 statutu (zmiana własna)
Jest: Uzupełnienia składu rady sołeckiej dokonuje się w trybie jak dla wyboru członków rady 
sołeckiej.

Proponowana zmiana:
Ust. 2: W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady 
sołeckiej zebranie wiejskie może powołać podczas trwania zebrania komisję skrutacyjną, 
która działa zamiast komisji wyborczej. W takim przypadku prawa i obowiązki komisji 
wyborczej, przewidziane w niniejszym statucie, wykonuje komisja skrutacyjna, a §14 statutu 
nie stosuje się.
Ust. 3: Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej 3 osób, powołanych spośród obecnych 
na zebraniu wiejskim. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być spokrewnieni lub 
spowinowaceni z kandydatami do rady sołeckiej.
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Konsultowane zmiany w statutach

7. §31 ust. 2 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)
Jest: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, wójt oraz zebranie wiejskie.

Proponowana zmiana: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, każdy 
radny, komisja rady gminy Izabelin, klub radnych, wójt oraz zebranie wiejskie.
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Forma konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez wyrażenie uwag i opinii w przedmiocie 

konsultowanego dokumentu w następujących formach:

I. pisemnej w terminie od 8 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r., w tym:
papierowej – opinie i uwagi można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin 
pon. 9.00–18.00, wt.-pt. 8.00-16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter);
elektronicznej – opinie i uwagi można przesyłać na adres mailowy: w.szatanek@izabelin.pl;

II. spotkanie konsultacyjne Rady Sołtysów 
w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 124 Centrum Kultury Izabelin,

III. punkt konsultacyjny w dniu 12 lipca 2020 r. 
w godzinach 10.00–14.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. J.Matejki 21;

mailto:w.szatanek@izabelin.pl
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Miejsca konsultacji

Konsultacje społeczne odbyły się w następujących miejscach:

• spotkanie konsultacyjne Rady Sołtysów 
w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 124 
Centrum Kultury Izabelin,

• punkt konsultacyjny w dniu 12 lipca 2020 r. 
w godzinach 10.00–14.00 w Centrum Kultury Izabelin, 
ul. J. Matejki 21.
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Zebrane uwagi

W ramach punktu konsultacyjnego zorganizowanego w dniu 12 lipca

2020 r. przeprowadziliśmy szereg interesujących rozmów na temat

Statutów. W większości dominowały głosy akceptujące

obowiązujące statuty oraz proponowane zmiany. Część osób

podnosiła kwestię problemów w okresie pandemicznym z

możliwością organizowania w bezpiecznej formie Zebrań Sołeckich.

Pojawiały się również głosy na temat wzmocnienia roli Rad

Sołeckich oraz ogólnie małego zainteresowania mieszkańców

sprawami sołeckimi. Niewielkiego uczestnictwa nawet w ważnych

zebraniach takich na których ustalany jest podział Funduszy

Sołeckich. Na wszystkie pytania, wątpliwości i rozterki

odpowiadaliśmy na bieżąco, część zgłaszanych problemów mimo iż

dotyczyła problemów funkcjonowania sołectw nie da się unormować

w ramach Statutów Sołeckich. Mimo wielu rozmów nie wpłynął

żaden formalny wniosek od mieszkańców.
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Zebrane uwagi

Na Spotkaniu Rady Sołtysów w dniu 10.07.2020 r.

odbyła się dyskusja. Odpowiedzieliśmy i wyjaśniliśmy

wątpliwości sołtysów. Tu również pojawiły się głosy

obawy o bezpieczne organizowanie zebrań wiejskich i

jak np. można je będzie organizować, gdy są

ograniczenia w zbieraniu się. Z drugiej strony mamy

również konkretne terminy, które musimy przestrzegać

np. w uchwalaniu budżetów sołeckich. Pojawił się temat

jak reagować na brak aktywności części członków Rad

sołeckich.
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Zebrane uwagi

Wpłynął formalny wniosek zawierający 

większość z poruszanych kwestii 

zgłoszony przez Sołtysa i Radę Sołecką 

Hornówka.
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Rozpatrzenie uwag

Wniosek Decyzja Argumentacja

1. Prośba o umieszczenie w Statucie, że zarówno Radni Gminy
z danego sołectwa jak i przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Gminy są zapraszani na zebrania Rady Sołeckiej/Zebrania
Wiejskie na zasadzie dobrowolności udziału.

Przyjęty i wpisany 
do projektu nowego 

statutu -

2. Biorąc pod uwagę najnowsze doświadczenia
proponowalibyśmy zamieścić w Statucie zapis o możliwości
realizacji Zebrań Wiejskich on-line z obowiązkiem
dostarczenia zaplecza technicznego po stronie Urzędu Gminy.
Intencją jest korzystanie z takiej możliwości w sytuacji zdarzeń
nadzwyczajnych, które mogą nas dotknąć w przyszłości. Może
pojawić się tutaj zarzut wykluczenia, ale razem z propozycją
konwalidacji podjętych uchwał na najbliższym, możliwym do
przeprowadzenia w sposób tradycyjny Zebraniu Wiejskim
takie ryzyko powinno być zażegnane.

Odrzucony
Niestety mimo ważności tematu i realnego zagrożenia, które niesie za sobą obecna sytuacja
epidemiologiczna, ze względów technicznych i formalnych nie jesteśmy w stanie wprowadzić takich
rozwiązań. Przede wszystkim może się pojawić problem wykluczenia z udziału w zebraniach osób
które nie mają dostępu do sprzętu komputerowego lub Internetu lub nie potrafią się sprawnie
obsłużyć takim sprzętem. Nie ma również formalnie obowiązujących przepisów/procedur
bezpieczeństwa weryfikacji osób biorących udział w takich spotkaniach. Urząd nie jest w stanie
dostarczyć wsparcia technicznego w sytuacji, w której w niektórych miejscowościach uprawnionych
do udziału w zebraniu wiejskim jest np. 1000 osób.
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Rozpatrzenie uwag

Wniosek Decyzja Argumentacja

3. Zapis o kontroli prawa do głosowania w oparciu o czynne
prawo wyborcze jest fikcją – proponujemy przejść na jedyny
element dostępny sołtysowi tzn. mieszkańcy płacący podatki
na dzień zebrania wiejskiego nie posiadający zaległości. Do
zmiany są art 7 pkt. 3 i 4 oraz art. 17 pkt 1 oraz 21 pkt. 2,4.

Odrzucony
Postanowienie statutu dotyczące kontroli prawa do głosowania daje możliwość sołtysowi, przed
zebraniem wiejskim, pobrania z Urzędu wymaganej dokumentacji w celu dokonania weryfikacji
czynnego prawa wyborczego mieszkańców sołectwa. Z uwagi na brzmienie art. 36 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w
głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania) nie możemy aktem prawa miejscowego
wprowadzić ograniczeń, które zawężałyby ustawowo określoną grupę mieszkańców, posiadających
czynne prawo wyborcze w wyborach sołtysa i rad sołeckich.

4. Art 24 ust 1 proponujemy dopisać na końcu: "Za nagminne i
rażące niewywiązywanie się z obowiązków uważa się w
szczególności: nieusprawiedliwioną nieobecność na min. 3
spotkaniach Rady Sołeckiej w danym półroczu/roku lub też
min. dwukrotne działanie w imieniu i na rzecz Rady Sołeckiej
bez zgody Przewodniczącego Rady. W art. 24 ust 2
proponujemy by do listy podmiotów uprawnionych do
wszczęcia procedury wpisać także Radę Sołecką/
Przewodniczącego Rady Sołeckiej,

Odrzucony
Ocenę powodów ewentualnego odwołania radnego sołeckiego pozostawiamy mieszkańcom, jako
posiadającym prawo wybierania członków rady. Możliwość odwołania radnego sołeckiego powinna
być stosowana w wyjątkowych sytuacjach i nie może stanowić przyczyny obaw radnego sołeckiego
przed podejmowaniem przez niego działań. Ponadto, powinna być również stosowana zasada
równomierności - odwołanie członka rady powinno się odbyć na tych samych zasadach jak jego
powołanie.
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Rozpatrzenie uwag

Wniosek Decyzja Argumentacja

5. Proponujemy zapisanie w Statucie Sołeckim możliwość
cyklicznego powoływania Przewodniczącego Rady Sołeckiej
(art 13 pkt. 6) na okres min roku.

Odrzucony
Statut w dotychczasowym oraz w proponowanym brzmieniu daje członkom rady sołeckiej możliwość
powoływania i odwoływania przewodniczącego rady sołeckiej w każdej chwili, dowolną ilość razy w
ciągu kadencji rady sołeckiej. Nie ma zatem potrzeby odgórnego wprowadzania postanowień
uszczegóławiających tę możliwość, czy zmuszających do cyklicznej zmiany przewodniczącego.

6. Proponujemy wykreślić zapisy martwe. W szczególności: art
5 pkt 4,art 6 pkt 6 - warto dopisać e-mail, art 11 pkt 5, 12, 13,
17,

Odrzucony
Powołane powyżej przepisy są potrzebne. Brak ich stosowania w praktyce uwarunkowany jest
problemem technicznym Urzędu. W przypadku niestosowania się Urzędu do obowiązków, które
powołane regulacje nakładają, sołtys powinien zgłosić tę kwestię wójtowi, w celu przedsięwzięcia
przez wójta stosownych środków dyscyplinujących.

7. Proponujemy by w Statucie dodać dodatkowy zapis
umożliwiający zaproszenie do pracy w Radzie dowolnego
mieszkańca sołectwa, każdemu członkowi Rady Sołeckiej na
okres max roku. Warto byłoby stworzyć systemowy
mechanizm angażowania najbardziej aktywnych mieszkańców
w prace Rady Sołeckiej i tym samym rozszerzać krąg osób
zaangażowanych .

Odrzucony

Żadne przepisy statutów nie utrudniają zapraszania do współpracy z radą sołecką aktywnych
mieszkańców. Natomiast prawo powoływania członków rady sołeckiej jest wyraźnie przypisane
ustawą zebraniu wiejskiemu. Nie ma zatem prawnej możliwości utworzenia ciała pozaustawowego,
a takim stałby się „organ” składający się z radnych sołeckich wybranych na zebraniu wiejskim i quasi
radnych nie wybranych na zebraniu wiejskim, tylko zaproszonych nieformalną drogą do współpracy.
Wprowadzenie takiego postanowienia do statutu stwarzałoby ryzyko uznania przez nadzór
sprzeczności regulacji z ustawą o samorządzie gminnym. Takie rozwiązanie w praktyce mogłoby też
stwarzać możliwość nadużyć w sytuacji konfliktowej, gdy część radnych sołeckich chciałaby
zwiększyć w radzie sołeckiej liczbę „swoich” nieformalnych członków, co mogłoby doprowadzić do
paraliżu działania rady sołeckiej.
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Podsumowanie

Ponieważ obecnie obowiązujące statuty były uchwalane rok temu i podczas procesu

uchwalania przeprowadzone były wielostopniowe konsultacje to większość obowiązujących

zapisów wśród osób zainteresowanych nie budzi obecnie emocji. Zmiany, które chcemy

wprowadzić i które są konsultowane to zmiany, które rekomenduje nadzór wojewódzki oraz

dwie zmiany, które zostały zgłoszone w trakcie funkcjonowania sołectw jako sugestia

poprawy działania. Jedna zmiana to uniemożliwienie członkom rodzin kandydatów na

sołtysa zasiadania w komisji wyborczej, a druga zmiana to umożliwienie dokonywania

uzupełnień w radach sołeckich podczas zebrań wiejskich, bez potrzeby wcześniejszego

powywoływania przez Wójta komisji wyborczej, a zatem wyłącznie przy udziale komisji

skrutacyjnej powoływanej na tym konkretnym zebraniu wiejskim.
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Rekomendacje

Rekomendujemy utrzymanie poprawek zaproponowanych do
konsultacji oraz dodanie zmiany zaproponowanej przez Sołtysa i radę
sołecką Hornówka o brzmieniu :

„Umieszczenie w Statucie, że zarówno Radni Gminy z danego sołectwa jak i przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Gminy są zapraszani na zebrania Rady Sołeckiej/Zebrania Wiejskie na
zasadzie dobrowolności udziału.”

Pozostałe propozycję zostały odrzucone. Informacja o argumentach za
odrzuceniem zostały zawarte w raporcie.
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Co dalej

Raport oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostały przekazane Pani Wójt.
Pani Wójt po analizie podejmie wniosek co do proponowanego brzmienia
statutów sołectw Gminy Izabelin i przekaże do dalszego procedowania Radzie
Gminy Izabelin.
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Przeprowadzenie konsultacji i przygotowanie raportu: 

Komórka merytoryczna – Koordynator ds. organizacji społecznych

Waldemar Szatanek – w.szatanek@izabelin.pl

Komórka organizacyjna – Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych

Marcin Dębowski - m.debowski@izabelin.pl

mailto:k.stańczyk@izabelin.pl
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