Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr OR.0050.6.2018
Wójta Gminy Tarnów Opolskiego
z dnia 10 grudnia 2018 roku
FORMULARZ KONSULTACJI
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU W PRZEDMIOCIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE
NADANIA STATUTU SOŁECTWA PRZYWORY
Przywory, dnia 10 grudnia 2018 r.
CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Imię i nazwisko
Maciej Poloczek
Adres korespondencyjny

Przywory, ul. Wiejska 8, 46-050 Tarnów Opolski

Telefon / e-mail

501009687 / maciej.poloczek@spinel.pl

1. Uwagi, propozycje do projektu Statutu Sołectwa Przywory:
Lp.

Część dokumentu,
którego dotyczy uwaga
(strona, §)

Uwagi, propozycje do projektu Statutu
Uzasadnienie

Obecna treść

Proponowana treść
Uczestnikami społeczności samorządowej
Sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym
przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze,
zwanymi dalej ,,Samorządem Sołectwa”.
Posiadanie czynnego i biernego prawa
wyborczego określa się według przepisów
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.

Wprowadzone zdanie porządkuje i
uściśla pojęcie „Samorząd
Sołectwa” kilkakrotnie wymienione
w dalszej części Statutu

Organami Sołectwa są:
- Zebranie Wiejskie jako organ
uchwałodawczy
- Sołtys jako organ wykonawczy

Dodanie tego zdania uściśla liczbę i
zadania każdego z organów
Sołectwa

1

§3 , punkt 1

Uczestnikami społeczności samorządowej
Sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym
przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Posiadanie czynnego i biernego prawa
wyborczego określa się według przepisów
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.

2

§10 przed pkt. 1

brak

3

§10, pkt 3, podpunkt 6

4

§10, pkt 2, podpunkt
11

5

§17, ostatnia linia

brak

składanie sprawozdań rocznych z
działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
w terminie do końca pierwszego kwartału
roku następnego
- składa roczne sprawozdanie ze swej
działalności

6) przyjmuje programy działania oraz roczny
plan finansowy w zakresie przekazanych
Sołectwu do środków finansowych.

Dodanie tego podpunktu uściśla
który organ Sołectwa powinien
decydować o sposobie
wydatkowania środków finansowych

składanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdań
rocznych z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej oraz z wykonania rocznego planu
wydatków w terminie do końca pierwszego
kwartału roku następnego

Zmiana treści uściśla sposób
działania Sołtysa

wykreślić

Usunięcie tego zadania Rady
Sołeckiej jest spowodowane
zdublowaniem się z zadaniem
Sołtysa §15 punkt 2 podpunkt 11.
W naszej Gminie wszyscy Sołtysi
składają jedno sprawozdanie z
pracy swojej i Rady Sołeckiej

2. Opinia o projekcie uchwały z uzasadnieniem (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) pozytywna,
b) raczej pozytywna,
c) trudno powiedzieć,
d) raczej negatywna,
e) negatywna.
Uzasadnienie opinii:
Nie mogę wyrazić swojej opinii o zmianach w Statucie które zostały odgórnie narzucone poprzez zmianę ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ
moje zdanie w tym zakresie jest bezprzedmiotowe i nic nie zmieni.
Natomiast powyżej zaproponowane przeze mnie zmiany uściślają kwestie kompetencji organów sołectwa, które to sądząc po lekturze sprawozdań z

pracy Sołtysów i Rad Sołeckich w naszej gminie są nieprawidłowo interpretowane przez wszystkich. Taka sytuacja nie powinna mieć przecież
miejsca, a stanowione prawo powinno być jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Mieszkaniec każdego Sołectwa powinien mieć bezpośredni wpływ na to
co się dzieje w jego Sołectwie poprzez głosowanie na Zebraniu Wiejskim a nie poprzez domyślne powierzenie prawa decydowania na Radzie
Sołeckiej czy Sołtysowi. Rada Gminy Tarnów Opolski jako organ uchwałodawczy ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zrozumiałość
stanowionego prawa. Więc jak sądzę Radni Rady Gminy Tarnów Opolski wezmą pod uwagę moje propozycje zmian w Statutach wszystkich Sołectw
naszej gminy.
Na podstawie art. 6 ust1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
/ogólne rozporządzenie o ochronie danych / - / dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
/zwanego dalej: Administratorem / - danych osobowych tj. imię i nazwisko, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail, w celu
przeprowadzenia przez Wójta Gminy Tarnów Opolski konsultacji w przedmiocie zmiany uchwały o nadaniu statutów Sołectw.
Klauzula informacyjna jest umieszczona przez Administratora na stronie Urzędu Gminy Tarnów Opolski pod adresem: www.tarnowopolski.pl oraz
wywieszona w budynku Urzędu przy ul. Dworcowej6 w Tarnowie Opolskim.

……………………………………………….
(czytelny podpis)

Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.

