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KANCELARIA OGÓLNA
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z Zebrania Wiejskiego sołectwa Rokitnica, które odbyło się w dniu 28. 3.2022 r.
i Ilość załączników ··•/l··"•""""''''
1. Zebranie Wiejskie rozpoczęło się o godz. 19:00 jednak z powodu braku! q �i u>»"jjtz��u'ń'1ęfl,}:.��.:�:.::.::..:..
zebranie na godz. 19:15.
2. W zebraniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 36 mieszkańców sołectwa.
3. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi.
4. Na protokolanta wyznaczono: Marcina Hryniewickiego
5. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwał.

'6. Porądek obI·ad-:
1)
2)
3)
4)
3)
6)

Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez przewodniczącego zebrania i stwierdzenie quorum.
Wyznaczenie osoby do protokołowania.
Podjęcie uchwały nr 1/22 w sprawie zmian do statutu sołectwa (załączona do protokołu).
Omówienie najważniejszych inwestycji w sołectwie oraz kwestii uchodźców w gminie.
Dys"kusja/wn1osk1.
Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: ,,za" 36, ,,przeciw" O, ,,wstrzymujących
się" 'O.
7. Streszczenie przebiegu obrad i dyskusji:
Ad. 1) Zebranie Wiejskie otworzył sołtys Rokitnicy 28 marca 2022 r. o godz. 19:00. Nie
stwierdzono quorum z uwagi na niewystarczającą liczbę mieszkańców sołectwa, przez co
przeniesiono Zebranie na drugi termin, czyli na 19:15 tego samego dnia. O 19:15 sołtys
otworzył Zebranie, stwierdził quorum.
Ad. 2) Sołtys wyznaczył protokolanta - Marcina Hryniewickiego.
Ad. 3) Sołtys przytoczył zmiany do statutu sołectwa i podjęto uchwałę w tej sprawie.
Ad 4) Sołtys przedstawił plan inwestycyjny dla sołectwa na 2022 rok oraz nakreślił problem
uchodźców w gminie.
Ad. 5) Mieszkańcy przedstawili szereg wniosków
bezpieczeństwa (załącznik do protokołu).
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zapytań dotyczących inwestycji

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwały o zmianę treści statutu sołectwa:
w głosowaniu udział wzięło 36 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania
za przyjęciem uchwały głosowało 36 mieszkańców.
przeciw głosowało .............. O ............. ,
wstrzymało się od głosu ....... O ..............
W wyniku głosowania została podjeta uchwała m 1/22.

. N�. l�/4Protokołował/a:

zatączniki do protokołu:

1) lista obecności,
2) podjęta uchwała (1 egz.)
3) wnioski mieszkańców o sprawach sołectwa
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Sprawy soleckie zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Rokitnica, zgłoszone na Zebrani
Wiejskim 28.03.2022 r.
Wnioski o:
1. Postawienie śmietnika z woreczkami na psie odchody przy ul. Spacerowej i Bałtyckiej.
2. Budowę progów zwalniających na ul. Spacerowej, ul. Sadowej przy placu zabaw.
3. Naprawę oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Słoneczną

4. Naprawę tararńi ·przy ul. Kanałowej
5. Postawienie tablicy sołeckiej przy ul. Kanałowej
6. Zainstalowanie znaku z nazwą ul. Kanałowa
7. Naprawę tablicy sołeckiej przy ul. Sadowej i Ogrodowej
8. Zabezpieczenie znaku z nazwą ulicy przy ul. Sadowej (w związku z remontem drogi słup
ze znakiem leży przy drodze)
9. Częstsze kontrole prędkości na ul. Bałtyckiej oraz zainstalowanie wyświetlacza z
J;rędkc>ściorrrierzefń
10. Likwidację worków na śmieci i zastąpienie ich kubłami.
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UCHWAŁA NR
.12022
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
z dnia

25...0..IJ>..,... 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Sołectwa Rokitnica
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rokitnica
wprowadza się następujące zmiany w statucie Sołectwa:
1) W§ 10 skreśla się pkt 4.
2) W§ 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"12.1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi 4 członków p0wołanych przez Zebranie
Wiejskie."
3)§ 16 otrzymuje brzmienie:
,,§ 16. 1. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt
na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego w Urzędzie Gminy".
4)§ 17 otrzymuje brzmie:-1ie:
,,§ 17. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego wyznaczony przez Wójta dokonuje
otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocność tj. fakt zawiadomienia
mieszkańców Sołectwa o ze.braniu w sposób zvvyczajowo przyjęty.
2. Do obowiązków przewodniczącego Zebrania V\/iejskiego należy przedstawienie
uczestnikom Zebrania Wiejskiego porządku obrad, prowadzenie Zebrania Wiejskiego
zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i
demokratycznym jego przebiegiem."
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podp an
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UZASADNIENIE
Obecnie obowiązujący statut f,ołectwa zawiera z2.pisy dotyczące wymogu kworum dla
ważności wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.
Dopuszczalność wprowaclznnia wymogu 1-<worum dla ważności wyborów sołtysa lub
członków rady sołeckiej nie wynika z no:·mującego ten Nybór art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorząd.zie grr:innym. Nie wyni'•m też z uregulowanych w ustawie z 5 stycznia

2011 r. - Kodeks wyborczy zasad prawa wyborczego dotyczących wyborów organów gminy,
na których to regulacjach, w zakresie w ustawie nieunormowanym, mogą być odpowiednio
wzorowane zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Przepis cytowanej wyżej ustawy jest regula�ją !<ompletną i nie zastrzega żadnego kworum
dla ważności wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Obecne zapisy statutu (w§ 16 ust. 1 i
2 ) modyfikują ustawowe zasady wyboru sołtysa I rady sołeckiej, dlatego podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za zas.zid1 ,e.
Powyższy pogląd został utrwalony w orzecznictwie s;ądowym: wyrok WSA w Poznaniu z 31
lipca 2020 r. , sygn. akt nr IV Sa/Po 582/20; wyrok WSt\ z 21 lutego 20 18 r. sygn. akt IVSA/Po
1106/17).
Zmiana § 4 ust. 1 statutu dotyczy zwołania zebrania wiejskiego w sprawie ponownego
uchwalenia wniosku o przyznanie sołectwu ś.rodk,'.:Jw z funduszu sołeckiego (o którym mowa
w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 21 .utego 2014 r. o fundusw sołeckim). Ponieważ w przypadku
odrzucenia przez wójta wniosku, l,;tóry nie spełnia wy111ogó111f ustawowych, sołtys w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta
wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie. Diatego zasadnym jest, aby w takim
przypadku skrócić termin zawiadomienia mieszfmrk:óv. sołectwa o zebraniu wiejskim do trzech
dni.
Zmiany § 1O pkt 4 oraz § 12 ust 1 pody ktrn,va,1E� są ;mnit;cznością cbstosowania Statutu
Sołectwa do obecnego stanu µrmrnago.

Obecne brzmienie § 16 ust. 1 i 2
§ 16. 1. Dla dokonania wc.tżf'iych wybor.;'.,w na Zebi'aniu V'Jiejskim wyrnagana jest
obecność 100 mieszkańców Sorectwa uprawnionycn do głosowania. Wyborów
dokonuje się większością zwykłą osób uorawnion',dl, obecnych na Zebraniu
Wiejskim.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców uprawnionyct1 dv glosowania, zwołt:je się Zebranie Wiejskie w li
terminie, który może zost-tć 1vrznaczc.nv TJ ten �;:•!Tl dzień. Wybor:✓ odbyte w li
terminie mogą być przeprowc.1 izon,3 bez wzgledt· na liczbę obecnych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do ,;-il:·1f.owrm:a_
3. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych d0 głosowania określa Wójt na
podstawie stałego rejestru wyborcóv" pro•.,vaciz.on,?,go w Urzędzie Gminy.
4. Na Zebraniu Wiejskim, wybr)rc�/ wpisują się n?- "ście obecności poprzez podanie
czytelnie imienia i nazwiska oraz: podpisu {parafki).

