
UCHWAŁA NR XX/166/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw Gminy Czerniejewo. 

Na podstawie 18 ust.2 pkt 7, art.35 i 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załącznikach nr od 1 do 15 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Czerniejewo wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. §12 załączników od 1-15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Zebranie Wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni zgodnie 
z wymogami Statutu. 

2. Przez osobę uprawnioną do głosowania w Zebraniu rozumie się osobę o której mowa w §24 
ust. 1 Statutu.”. 

2. w §13 załączników od 1-15 wykreśla się pkt 1, a punkty od 2 do 7 stają się odpowiednio punktami od 
1 do 6. 

3. §18 ust.2 załączników od 1-15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do zadań sołtysa należy: 

1. zwoływanie Zebrania Wiejskiego, zawiadamianie o jego terminie i miejscu z wyłączeniem 
sytuacji, o której mowa w §10 ust. 4 Statutu, 

2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, 

3) składanie sprawozdań z działalności w trakcie Zebrania Wiejskiego, 

4) reprezentowanie sołectwa wobec Rady i Burmistrza, 

5) gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwu, 

6) organizowanie wspólnych prac mieszkańców sołectwa przy przedsięwzięciach społecznie 
użytecznych oraz samopomocy mieszkańców, w szczególności dla osób dotkniętych klęską 
żywiołową lub niepełnosprawnością, 

7) wykonywanie uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza, 

8) podawanie do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty komunikatów i publikacji 
przekazanych przez Burmistrza lub Urząd, 

9) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Burmistrza, 

10) posiadanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Sołectwa obejmującej 
w szczególności: statut, uchwały Zebrania Wiejskiego, protokoły obrad Zebrań Wiejskich 
i posiedzeń Rady Sołeckiej, 

11) doręczanie mieszkańcom Sołectwa decyzji podatkowych, 

12) doręczanie mieszkańcom Sołectwa ogłoszeń i innych pism w sposób zwyczajowo przyjęty, 

13) bieżący nadzór nad działalnością świetlicy i mienia znajdującego się na terenie sołectwa, 

14) inne sprawy nie zastrzeżone przepisami do kompetencji innych organów sołectwa.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/166/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie zwrócił się do Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo w wnioskiem o zmianę uchwały Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Czerniejewo w zakresie zapisów §12, 13 i 18 ust.2
załączników nr od 1 do 15 określających statuty sołectw Gminy Czerniejewo.

Prokurator zarzucił wskazanym zapisom statutów ich niezgodność z art.35 ust.3 pkt 3 i art.36 ustawy
o samorządzie gminnym. Prokurator wskazał, że bezpodstawnie przyznano organowi uchwałodawczemu
sołectwa – zebraniu wiejskiemu- charakter elekcyjny w zakresie kompetencji wyboru sołtysa i członków
rady sołeckiej, które to uprawnienie przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do
głosowania.

Ponadto przyjęte w statutach kworum prawomocności obrad zebrania wiejskiego, a w konsekwencji
m.in. ważność wyborów sołtysa i rady sołeckiej zdaniem Prokuratora nie znajduje uzasadnienia
w obowiązujących przepisach. Każde wybory niezależnie od frekwencji są ważne i skutkują skutecznym
prawnie wyborem sołtysa i członków rady sołeckiej.

W §18 ust.2 statutów, który określał kompetencje sołtysa wykreślono zwrot „w szczególności” aby
przepis był określony wyraźnie i szczegółowo, a nie jedynie przykładowo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 18 sierpnia 2020 roku
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