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Arciszewo, 21 maja 2022 r.
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,
:z ebrania w1eJsk1ego, ktore odbyło się
dnia 21 maja 2022 r. w Arciszewie

Porządek obrad
1. Stwierdzenie Quorum
2. Sprawy sołeckie.
3. Zmiana statutu sołectwa Arciszewo
Ad.1.
Zgodnie z listą obecności w Zebraniu wiejskim udział wzięło 1O mieszkańców
uprawnionych do głosowania. Zgodnie ze statutem sołectwa zebranie jest
prawomocne ( wymagana jest obecność 10 osób uprawnionych do głosowania ).
Ad. 2 Sprawy sołeckie

Mieszkańcy postawili następujące wnioski:
1) Wniosek o przebudowę drogi Admiralskiej oraz postawienie słupków wzdłuż
tej drogi ponieważ klienci restauracji stawiają samochody wzdłuż trawnika a
mieszkańcy mają utrudniony przejazd,
2) Śmieci z koszy ustawionych w sołectwie nie są wybierane (w tym roku w ogóle
nie były wybierane),
3) Dzieci zwracają się z prośba o zakup i zamontowanie bramki do piłki nożnej
na boisku (na którym była bramki, ale z uwagi na stan techniczny została
zdemontowana),
4) prośba o ustawienie zakazu wjazdu do parku ponieważ są sytuacje, że
kierowcy (obcy) wjeżdżają samochodami do parku.
Ad. 3. Pani sołtys odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa,
projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli
zaproponowane zmiany w statucie sołectwa Arciszewo.

Sołtys wsi Arciszewo:
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UCHWAŁA NR .... ./2022
ZEBRANIA WIEJSKIEGO

z dnia

.J.A:0..-........ 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Sołectwa ..

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 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie Sołectwa

.A.v.tJ?U.!�:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:
,,§ 16. 1. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego w Urzędzie Gminy."
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
,,§ 17. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego wyznaczony przez Wójta dokonuje
otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocność tj. fakt zawiadomienia
mieszkańców Sołectwa o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Do obowiązków przewodniczącego Zebrania Wiejskiego 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

UZASADNIENIE

Obecnie obowiązujący statut sołectwa zawiera zapisy dotyczące wymogu kworum
dla ważności wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.
Dopuszczalność wprowadzenia wymogu kworum dla ważności wyborów sołtysa lub
członków rady sołeckiej nie wynika z normującego ten wybór art. 36 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie wynika 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 regulacją kompletną 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 zasadne.
Powyższy pogląd został utrwalony w orzecznictwie sądowym: wyrok WSA w
Poznaniu z 31 lipca 2020 r. , sygn. akt nr IV Sa/Po 582/20; wyrok WSA z 21 lutego
2018 r. sygn. akt IVSA/Po 1106/17).

Obecne brzmienie § 16 ust. 1 i 2

§ 16. 1. Dla dokonania ważnych wyborów na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
obecność ... mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Wyborów
dokonuje się większością zwykłą osób uprawnionych, obecnych na Zebraniu
Wiejskim.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Wiejskie w li
terminie, który może zostać wyznaczony na ten sam dzień. Wybory odbyte w li
terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na
podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego w Urzędzie Gminy.
4. Na Zebraniu Wiejskim, wyborcy wpisują się na liście obecności poprzez podanie
czytelnie imienia i nazwiska oraz podpisu (parafki).

