Grabowiec, dnia 1 lutego 2019 r.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących statutów jednostek
pomocniczych - sołectw Gminy Grabowiec
Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Nr XIII/65/2016 Rady Gminy Grabowiec
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Grabowiec oraz Zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 4 stycznia
2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji, przedstawiam wyniki konsultacji:
1. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 7 stycznia do 31 stycznia 2019 r.
2. Konsultacje przeprowadzono w formie składanych pisemnych wniosków i uwag

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną na adres:
gmina@grabowiec.pl
3. W trakcie konsultacji zgłoszono w terminie 3 wnioski przez uprawnionych
mieszkańców Gminy Grabowiec:
1) wniosek złożony w dniu 16 stycznia 2019 r., powtórzony w dniu 17 stycznia
2019 r. dotyczący tego, aby funkcję sołtysa nie obejmowali pracownicy Urzędu
Gminy i innych jednostek bezpośrednio podlegających Wójtowi,
2) wniosek złożony w dniu 24 stycznia 2019 r. dotyczący wprowadzenia zasady,
która wyłącza możliwość sprawowania funkcji sołtysa przez radnych Gminy
Grabowiec, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników podmiotów
bezpośrednio podległych Wójtowi Gminy,
3) wniosek złożony w dniu 30 stycznia 2019 r. dotyczący tego, aby w statutach
wszystkich sołectw z terenu naszej Gminy pojawił się zapis niedopuszczający
do kandydowania na funkcję sołtysa osoby, która służbowo podlega Wójtowi
Gminy.
Stanowisko Wójta Gminy Grabowiec:
Negatywne, wnioski nie zostaną uwzględnione w projekcie statutów sołectw.
Przepisy prawa nie zawierają uregulowań zabraniających radnym, pracownikom
urzędów gmin oraz pracownikom jednostek organizacyjnych podległych gminie
kandydowania w wyborach na funkcję sołtysa i pełnienia tej funkcji. Brak jest zatem podstaw
do wprowadzenia w statutach sołectw ograniczeń w tym zakresie, gdyż ograniczały by one
prawa mieszkańców sołectw. Takie zapisy w statutach mogłyby być unieważnione przez
organ nadzoru.
Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz poprzez
rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami.
Wójt
Bartosz Popek

