
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 

r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Świerczów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów 

sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów, informuję, co następuje: 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty statutów sołectw znajdujących się na 

terenie Gminy Świerczów: 

1) Statut Sołectwa Bąkowice; 

2) Statut Sołectwa Biestrzykowice; 

3) Statut Sołectwa Dąbrowa; 

4) Statut Sołectwa Gola; 

5) Statut Sołectwa Grodziec; 

6) Statut Sołectwa Miejsce; 

7) Statut Sołectwa Miodary; 

8) Statut Sołectwa Starościn; 

9) Statut Sołectwa Świerczów; 

10) Statut Sołectwa Wężowice; 

11) Statut Sołectwa Zbica. 

 

Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Świerczów zostały 

przeprowadzone w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Celem konsultacji było 

przedstawienie projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów, 

poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji zmian wniesionych przez mieszkańców Gminy 

w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach statutów sołectw. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa. 

Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii, uwag i wniosków, 

poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów 

w udostępnionym formularzu. Projekty statutów były dostępne w formie: 

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych 

sołectwach, 

b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

w godzinach pracy urzędu gminy, 

c) publikacji projektów statutów sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  

Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl – wraz 

z informacją o tym fakcie w mediach społecznościowych gminy. 

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy w Świerczowie wpłynęły następujące 

wnioski i uwagi: 

 

 

 

http://www.swierczow.pl/


1. Do projektu Statutu Sołectwa Biestrzykowice zgłoszona została jedna uwaga przez 

uprawnionego mieszkańca tego sołectwa: 

Lp. Zgłoszona uwaga Odniesienie się do uwagi 

1. Przewodniczącym Rady 

Sołeckiej zostaje sołtys wsi 

– Rozdział II § 5;  

Uzasadnienie – Sołectwo 

Biestrzykowice przez 

kilkanaście lat 

doświadczyło konfliktu 

pomiędzy sołtysem a 

Przewodniczącym Rady 

 

Uwaga nie została uwzględniona - zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie 

gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, 

a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu 

bezpośrednim, tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez 

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Z 

przywołanych przepisów wynika, że rada sołecka jest obligatoryjnym 

gremium doradczym dla sołtysa. W świetle powyższym przepisów należy 

uznać, że uchwalenie, iż sołtys jest organem kierującym pracą rady 

sołeckiej jako jest przewodniczący narusza powyższe przepisy, ponieważ 

zgodnie z powoływanymi przepisami sołtys i rada sołecka to dwa odrębne 

organy. Ponadto jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Krakowie w wyroku z dnia 2 września 2020 r., sygn.akt III SA/Kr 181/20: 

Ustawa nie przewiduje zatem in genere pełnienia przez sołtysa funkcji 

przewodniczącego rady sołeckiej. Wadliwości analizowanych 

postanowień § 17 ust. 4 oraz § 19 ust. 1 Statutu należy upatrywać w 

nieuprawnionym zatarciu ustrojowej odrębności pomiędzy organem 

wykonawczym (sołtysem) i "wspierającą jego działalność" radą sołecką. 

Jeśli idzie o możliwość przewodniczenia przez sołtysa pracom rady 

sołeckiej, to w ocenie Sądu w tym przypadku nie powinno się wprowadzać 

żadnego automatyzmu, jak to uczyniono w powołanych wyżej przepisach 

Statutu. Sąd podziela bowiem pogląd, że statut sołectwa może wskazywać 

na prawo sołtysa do udziału w posiedzeniach rady sołeckiej, w żadnym 

razie nie może jednak formułować takiego obowiązku (zob. B. Jaworska-

Dębska (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. 

Chmielnickiego, Warszawa 2013, uw. 4 do art. 36), szczególnie że rada 

sołecka może podejmować działania nie tylko na wniosek sołtysa, którego 

działalność wspiera, ale również z własnej inicjatywy. 

 Takie samo stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt II 

SA/Op 151/16: Według art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem 

uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - 

sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Z redakcji tego 

przepisu wynika, że radzie sołeckiej przypisana została funkcja 

wspomagająca, co oznacza, że jest to organ doradczy i opiniodawczy dla 

sołtysa. Rada sołecka nie ma natomiast samoistnych kompetencji i 

zdolności do samodzielnego działania w imieniu sołectwa. Ustawodawca 

nie przewidział formalnej funkcji przewodniczącego w odniesieniu do 

rady sołeckiej, chociaż funkcję taką wskazuje wprost w odniesieniu do 

innych ciał kolegialnych, tj. rady gminy i zarządu dzielnicy czy osiedla 

(art. 19 ust. 1, art. 37 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Tym bardziej 

funkcja przewodniczącego rady sołeckiej nie została ustawowo 

przewidziana dla sołtysa. 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(36)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT


2. Do projektu Statutu Sołectwa Miejsce zgłoszono siedem uwag przez uprawnionych 

mieszkańców tego sołectwa: : 

Lp. Zgłoszona uwaga Odniesienie się do uwagi 

1. Kadencja 4 letnia - § 7;  

Uzasadnienie – ze względu 

na zmianę w statucie 

Uwaga nie została uwzględniona - uchwalenie, iż kadencja Sołtysa i 

Rady Sołeckiej trwa 4 lata nie może być uwzględniona, iż w związku 

z nowelizacją art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) dokonaną ustawą z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych, kadencja rady 

gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Zgodnie z art. 15 w/w ustawy 

przepis ten stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu 

terytorialnego następujących po kadencji, w której niniejsza ustawa 

weszła w życie. W związku zatem z wydłużeniem kadencji organów 

jednostek samorządu terytorialnego z 4 do 5 lat, zasadnym jest 

wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.  

2. Kadencja 4 letnia - § 7;  

Uzasadnienie – ze względu 

na zmianę w statucie 

Uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie jak w pkt. 1 

3. Kadencja 4 letnia - § 7;  

Uzasadnienie – ze względu 

na zmianę w statucie 

Uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie jak w pkt. 1 

4. Pozostanie przy kadencji 

trwającej 4 lata - § 7;  

Uzasadnienie – w 

momencie wyboru na 

funkcję sołtysa kadencja 

trwała 4 lata, nie było 

mowy o wydłużeniu czasu 

trwania kadencji 

Uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie jak w pkt. 1 

5.  Zmiana długości kadencji - 

§ 7;  

Uzasadnienie – zmiana 

statutu § 7 

Uwaga nie została uwzględniona – zbyt ogólna propozycja zmiany bez 

określenia czasu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Brak konkretnej 

propozycji zmiany. 

6.  Zmiana kadencji - § 7;  

Uzasadnienie – zmiana w 

statucie sołectwa  

Uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie jak w pkt. 5 

7. Zmiana kadencji - § 7;  

Uzasadnienie – zmiany w 

statusie sołectwa  

Uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie jak w pkt. 5 

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 

      Barbara Bednarz 

 


