
 

 

 

 

 

Informacja o wyniku konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Stare Babice  

dotyczące  projektów statutów sołectw Gminy Stare Babice 
 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXII/209/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Stare Babice  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9910) ogłaszam wyniki 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice dotyczące  projektów statutów 

sołectw Gminy Stare Babice: 

1. Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr 173/2019 Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

2. Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu statutów 
sołectw Gminy Stare Babice. 

3. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r. do 
dnia 17 września 2019 r. 

4. Konsultacje społeczne odbyły się w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie 
będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego. 

5. Projekt statutów sołectw  Gminy Stare Babice został zamieszczony w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Stare Babice (www.bip.stare-babice.waw.) i na gminnej stronie 
internetowej (http://www.stare-babice.pl).  

6. Konsultacje objęły zasięgiem Gminę Stare Babice. 
7. W w/w terminie wpłynęły dwie opinie, które zostały rozpatrzone w następujący sposób:  

Lp. 

Oznaczenie 
jednostki 

redakcyjnej 
projektowane

go statutu 
sołectwa, 

której dotyczy 
zgłoszenie 

Treść uwagi lub 
proponowanego brzmienia 

jednostki redakcyjnej 
projektowanego statutu 

sołectwa,  
której dotyczy  zgłoszenie 

Uzasadnienie Rozstrzygniecie  

1. §11 pkt. 4 

Miejsce i termin obrad 
zebrania wiejskiego ustala 
i podaje do publicznej 
wiadomości mieszkańcom 
sołtys, z obowiązkiem 
umieszczenia ogłoszenia na 
oficjalnej stronie gminy Stare 
Babice, co najmniej na 7 dni 

Musi być określony sposób podania do 
publicznej wiadomości mieszkańcom 
miejsca i terminu obrad zebrania 
wiejskiego, aby wykluczyć sytuacje, 
gdy podanie do publicznej wiadomości 
polega wyłącznie na zawieszeniu kartki 
na tablicy ogłoszeń ustawionej w 
jednym miejscu we wsi. 

W § 11 wprowadzono ust. 5 o 
treści: 

5. Ogłoszenie o zebraniu, o 
którym mowa w ust. 4 
zamieszcza się na stronie 
internetowej Gminy.  

 

 

Wójt Gminy Stare Babice 

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, 

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;  

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88. 

www.stare-babice.pl,  gmina@stare-babice.waw.pl  

http://www.bip.stare-babice.waw/
http://www.stare-babice.pl/
http://www.stare-babice.pl/
mailto:gmina@stare-babice.waw.pl


przed wyznaczoną datą 
zebrania 

2. § 16 pkt.8 

8) informowanie ogółu 
mieszkańców o wszystkich 
ważnych dla sołectwa 
sprawach, co najmniej na 
stronie oficjalnej gminy Stare 
Babice 

Musi być ustalony kanał informowania 
łatwo dostępny, a nie tylko w postaci 
tablicy ogłoszeń, np. w okolicy domu 
sołtysa lub na zebraniach wiejskich, na 
które część mieszkańców nie ma 
możliwości dotarcia 

W § 16 pkt. 8 otrzymał 
brzmienie: 

8) informowanie niezwłocznie 

ogółu mieszkańców 

o wszystkich ważnych dla 

sołectwa sprawach oraz o 

podjętych na zebraniu 

wiejskim uchwałach, w tym 

przekazywanie informacji do 

publikacji na stronie 

internetowej gminy; 

3. § 16 pkt.8 

Proponuję brzmienie 

punktu: 8) informowanie 

niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 24 godzin ogółu 

mieszkańców o wszystkich 

ważnych dla sołectwa 

sprawach oraz o podjętych na 

zebraniu wiejskim uchwałach 

na stronach gminy Stare 

Babice; 

 

Niektóre sprawy wymagają 
informowania niezwłocznie, a 
odwlekanie informacji może 
skutkować uniemożliwieniem 
reagowania w ważnych sprawach. 

4. bn 

Może warto wprowadzić 
regulacje dotyczące 
rozdzielności funkcji Radnego i 
Sołtysa 

Sołectwo będzie reprezentowane 
przez dwie osoby: 
-Radnego, czyli przedstawiciela 
miejscowości i mieszkańców przy 
Wójcie; 
- Sołtysa, czyli przedstawiciela Wójta 
w miejscowości; 

Brak regulacji ustawowych  
w tym zakresie  

5. bn 

Brak regulacji dotyczących 
odwołania Sołtysa z funkcji 

Proponuję: Na pisemny 
wniosek 1/10 uprawnionych 

do głosowania Wójt rozpisuje 
….. np.: wybory uzupełniające 

…….  
 

Może wystąpić taka potrzeba. W 
starym statucie była taka możliwość; 

Wprowadzono Rozdział V 

Zasady i tryb odwołania sołtysa 

lub członka rady sołeckiej  

 

6. § 11. 1 

4) na pisemny wniosek, 

wskazujący cel zwołania 

zebrania, co najmniej 

1/10 uprawnionych do 

udziału w zebraniu 

wiejskim mieszkańców 

sołectwa.  

 
Przy przyjęciu 20% praktycznie 
mieszkańcy nie mają możliwości 
zwołania zebrania. Nie wiem, czy w 
Klaudynie znajdzie się chętny do 
zebrania ponad 250 podpisów osób 
uprawnionych do glosowania, aby 
zwołać zebranie wiejskie. Nawet 
Inicjatywa uchwałodawcza w Gminie 
wymaga tylko 200 podpisów 

 

Zmniejszona liczba 
uprawnionych do złożenia 
wniosku do 10% uprawnionych  

7. § 40.  

Wybory w uzupełniające 

oraz trakcie kadencji 

odbywają się na zasadach 

określonych w niniejszym 

rozdziale.  

Powinno być: 

Wybory uzupełniające oraz w 
trakcie kadencji odbywają się 

Błąd stylistyczno-pisarski Wprowadzono zmianę 



na zasadach określonych w 
niniejszym rozdziale 

8. § 19.  

Wójt udziela pomocy 

sołtysowi w przygotowaniu 

materiałów w organizowaniu 

zebrań wiejskich. 

Powinno być: 

Wójt udziela pomocy 

sołtysowi w przygotowaniu 

materiałów na zebranie oraz 

w organizowaniu zebrań 

wiejskich, 

,,,, 

Błąd stylistyczno-pisarski Wprowadzono zmianę 

9. § 25.  

W ustępie 2 i 3 powinno być  

……..w § 17 ust. 1 … w miejsce 

w § 17 pkt 2; 

To samo w § 35 ust.3; 

Błąd w numeracji, zła kolejność 
legislacyjna uchwały, po paragrafie 
następuje ustęp a następnie punkt 

Wprowadzono zmianę 

  

 Wójt 

 (-) Sławomir Sumka  


