
UCHWAŁA NR 281/XXXII/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego we Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. 
zm.) w związku z § 25 Statutu Sołectwa Wrzosowa stanowiącego załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Poczesna 
Nr 13/III/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Poczesna ( Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2014 r. poz.5228)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Odmówić stwierdzenia nieważności uchwały Nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa  Wrzosowa podjętej  w dniu 
27.09.2017r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Poczesna zawarte jest w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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Załącznik do Uchwały Nr 281/XXXII/17

Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Stanowisko Rady Gminy Poczesna w sprawie wniosku o unieważnienie zebrania wiejskiego we Wrzosowej 
i podjętej uchwały.

W dniu 23 października 2017 r. do Rady Gminy Poczesna wpłynęło pismo Pana J. K.1)o unieważnienie zebrania 
wiejskiego z dnia 27.09.2017 roku i podjętej w tym dniu uchwały.
Jako uzasadnienie wniosku skarżący wskazał brak kurendy zawiadamiającej o zebraniu.

Rada Gminy Poczesna po zapoznaniu się, ze złożonym wnioskiem i na podstawie złożonych w dniu 28 listopada 
2017 roku przez J. K.2) wyjaśnień, a także wyjaśnień Wójta Gminy Poczesna z dnia 25 października2017r. ustala co 
następuje;

Zgodnie z §15 ust 2 Statutu Sołectwa Wrzosowa informację o terminie i miejscu zebrania wiejskiego Sołtys podaje do 
publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie w formie ogłoszeń i kurend .

Jest wieloletnią praktyką przyjętą w Sołectwie , że informacja o zebraniu umieszczana jest na tablicach ogłoszeń 
w Sołectwie.

Treść ogłoszenia sporządzona była w tutejszym Urzędzie Gminy w dniu 11.09.2017 r. z numerem URO.0021.11.2017 r., 
gdzie czytamy „Wójt Gminy Poczesna, Radni, Sołtys , Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Wrzosowa na 
zebranie, które odbędzie się 27  września 2017 r. ( środa ) o godz. 17 00 , drugi termin 1715  w strażnicy OSP we Wrzosowej 
z następującym porządkiem obrad:

1.Omówienie realizacji funduszu sołeckiego za 2017 r oraz podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 r. 

2.Omówienie realizowanych inwestycji na terenie Sołectwa. 

3.Sprawy różne”. 

Rada Gminy Poczesna stwierdza na podstawie informacji złożonych przez Wójta Gminy Poczesna w dniu 25.10.2017 
roku  i wyjaśnień Sołtysa Sołectwa Wrzosowa w dniu 28.11.2017 r , że;

Sołtys umieścił powyższą informacje na tablicach ogłoszeń i innych punktach , min:

- przy ulicy Polnej

- przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z Długą

- przy ulicy Cementowej

- przy ulicy Leśnej

- w sklepie ABC przy ulicy Długiej

- na drzwiach sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ulicy Długiej.

W ocenie Rady Gminy zebranie wiejskie odbyło się  zgodnie ze Statutem Sołectwa Wrzosowa , ponieważ każdy 
z mieszkańców miał możliwość zapoznania się z ogłoszeniem o zebraniu.

Kurendy  w obecnych czasach rzadko stosuje się,  ponieważ są nieskutecznym sposobem informowania mieszkańców 
Sołectwa. Kurenda stosowana była w okresie, kiedy środki komunikacji publicznej były mniej zaawansowane od 
dzisiejszych.
W dobie postępu informatycznego jakim jest internet, telefony komórkowe kurenda ma znikome znaczenie i jest 
dokumentem o niskiej skuteczności.

Występuje bardzo duże ryzyko zagubienia kurendy  lub zaniechania jej dalszego posłania do sąsiadów.

Statut Sołectwa Wrzosowa przyjęty został uchwałą nr 13/III/02 Rady Gminy Poczesna w 2002 roku, to jest 15 lat temu. 
W tym czasie kurenda miała swoje uzasadnione znaczenie jako sposób powiadamiania mieszkańców.

Pomimo braku kurendy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z treścią ogłoszenia o zebraniu.

Brak kurendy stanowi naruszenie Statutu Sołectwa jednak Rada Gminy Poczesna  uznaje je za nieistotne i stwierdza 
brak przesłanek, by uznać podjętą uchwałę na zebraniu wiejskim w dniu 27.09.2017r. za nieważną.
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1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane ( art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2016r poz.1764 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - Dz.U.2016r poz.922

2) jw.
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