
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 5 marca 2009 r. Druk nr 475 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniach 4 i 5 marca 2009 r. nad ustawą  

o funduszu sołeckim,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Jerzy Chróścikowski 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o funduszu sołeckim 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek  
KSTAP, 
KRRW 
poparta przez 
połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 1 w ust. 3 wyrazy "zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy" zastępuje się wyrazami "zadaniami własnymi gminy 

i służą poprawie warunków życia mieszkańców"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KRRW 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 5 w zdaniu wstępnym po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się 

wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

"2) art. 37a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37a. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej uczestniczy w pracach rady gminy na 

zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa 

udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy 

jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, 

na takich samych zasadach jak radnych, 

przewodniczącego organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej o sesji rady gminy. 

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej gminy przedstawia radzie gminy 

opinię w sprawach związanych z jednostką 

pomocniczą. 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 



- 2 - 

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej gminy jest każdorazowo zobowiązany 

do zawiadamiania przewodniczącego rady gminy o 

spotkaniu członków organu uchwałodawczego 

jednostki pomocniczej w sprawach związanych z 

przygotowaniem opinii dla rady gminy.";"; 

 

3)  w art. 5 w zdaniu wstępnym po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się 

wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

"2) art. 37a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37a. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej uczestniczy w pracach rady gminy na 

zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa 

udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy 

jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, 

na takich samych zasadach jak radnych, 

przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej o sesji rady gminy. 

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej gminy przedstawia radzie gminy opinię 

w sprawach związanych z jednostką pomocniczą. 

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej gminy jest każdorazowo zobowiązany 

do zawiadamiania członków rady gminy o spotkaniu 

jednostki pomocniczej w sprawach związanych z 

przygotowaniem opinii dla rady gminy.";"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KRRW 

4)  w art. 5 w zdaniu wstępnym po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się 

wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt ... w brzmieniu: 

"...) art. 37b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37b 1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich 

Poprawka  
mniejszości 
KRRW 
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przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta 

oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich 

członkom organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy 

(osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała 

dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. 

3. Sołtysowi, niezależnie od diety, o której mowa w 

ust. 1, przysługuje miesięczna dieta w wysokości 

200 zł. 

4. Dieta, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje za 

miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej 

niż połowa dni tego miesiąca. 

5. Dieta, o której mowa w ust. 3, wypłacana jest przez 

wójta i podlega zwrotowi w formie dotacji celowej 

na zasadach określonych dla zwrotu wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 

6. Kwota diety, o której mowa w ust. 3, podlega 

corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. 

Waloryzacja polega na pomnożeniu aktualnej 

kwoty diety przez wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem - w poprzednim roku 

kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.".". 

 

 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


