
 

 

Opinia 

 

Czy sołtys ma pełną dowolność określania miejsca zebrania wiejskiego (np. u siebie w domu), jeżeli ta 

kwestia nie jest uregulowana statutowo a w sołectwie istnieje budynek należący do gminy (np. szkoła, 

świetlica, urząd gminy)?  

 

Postawione w pytaniu zagadnienia należą do materii statutowych i to jedynie statutów sołectw.   

Tryb zwoływania posiedzeń zebrania wiejskiego, w tym także miejsce jego zwoływania 

powinien być uregulowany w statucie każdego sołectwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), wyłączną 

materią statutu sołectwa jest określenie organizacji organu uchwałodawczego sołectwa, a więc także i 

trybu zwoływania zebrania wiejskiego. Tym samym to statut sołectwa winien precyzyjnie określać, 

komu przysługuje inicjatywa zwołania zebrania wiejskiego i w jakich terminach zwołuje się to zebranie. 

Analogicznie uregulowanie miejsca zwoływania zebrania wiejskiego powinno znaleźć się w statucie 

sołectwa.   

 W sytuacji, w której statut sołectwa nie precyzuje, kto ma prawo zwoływać zebranie wiejskie, 

można przyjąć, że prawo to przysługuje osobie będącej przewodniczącym zebrania wiejskiego. 

Najczęściej takim przewodniczącym jest sołtys, ale mogą być odmienne rozwiązania pozwalające na 

odrębne wybieranie osoby pełniącej funkcje przewodniczącego zebrania wiejskiego i odrębnie 

wybieranie sołtysa jako pełniącego tylko funkcję organu wykonawczego sołectwa.  

Statut sołectwa bezwzględnie powinien wskazać na osobę pełniącą funkcję 

przewodniczącego zebrania wiejskiego. Bez takiej regulacji statut sołectwa obarczony jest istotną 

wadą, w istocie uniemożliwiającą funkcjonowanie zebrania wiejskiego. Należy przy tym zaznaczyć, że 

wójt tylko wówczas będzie miał prawo do skutecznego zwołania wiejskiego, jeżeli statut sołectwa 

pozwala organowi wykonawczemu gminy na takie zwoływanie. Wójt nie posiada bowiem żadnych 

własnych kompetencji do zwoływania zebrania wiejskiego.   

 Wprawdzie wadliwym byłaby taka treść statutu sołectwa, która nie określałaby także miejsca 

odbywania obrad przez zebranie wiejskie, ale taka wada nie powinna być traktowana jako istotne 

uchybienie, ale bardziej jako wada nieistotna, a tym samym nie powodująca nieważności statutu. 

Jeżeli statut sołectwa nie określa miejsca obrad zebrania wiejskiego, to wówczas należy przyjąć, że 

osoba uprawniona do zwołania zebrania wiejskiego musi wskazać miejsce obrad, przy czym może je 

określić dowolnie. Tym samym może zaistnieć i taka sytuacja, w której zwołanie zebrania wiejskiego 

nastąpi np. w mieszkaniu sołtysa, a nie w budynkach komunalnych (np. w budynku szkoły 

podstawowej lub świetlicy czy wiejskiego domu kultury). 

Tym niemniej osoba zwołująca zebranie wiejskie musi liczyć się z tym, że jeżeli prowadzenie 

obrad w pomieszczeniu innym niż komunalne pociągnęłoby za sobą jakieś koszty, to koszty te będzie 

ponosiła tylko ta osoba, bez możliwości „przerzucenia” ich na  zebranie wiejskie. Wyjątkiem mogłaby 

być sytuacja, w której w budżecie gminy zarezerwowano by środki finansowe na pokrywanie takich  

 



 

 

 

 

wydatków, ale byłoby bardzo wątpliwe rozwiązanie, ponieważ takie wydatki zasadniczo będą 

traktowane jako nie uzasadnione.  

Należy mieć także na uwadze treść ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 i 4 w związku z art. 20 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej zwołując zebranie wiejskie należy zapewnić jawność jego obradom i 

dostępność nie tylko dla członków zebrania wiejskiego, ale także i innych osób. Wprawdzie obowiązek 

ten expressis verbis dotyczy kolegialnych organów jednostek pomocniczych pochodzących z wyborów 

powszechnych, tym niemniej należałoby go stosować także do obrad zebrania wiejskiego. Oznacza to 

obowiązek zapewnienia odpowiednich lokalowych lub technicznych środków umożliwiających 

wykonywanie prawa polegającego na dostępie do posiedzeń zebrania wiejskiego.  

Oznacza to, że zwoływanie zebrania wiejskiego, którego ilość członków powinna być osobie 

zwołującej zasadniczo znana (będą to pełnoletni mieszkańcy sołectwa) w miejscu (lokalu), który swoją 

pojemnością na pewno nie pomieści wszystkich członków takiego zebrania, może być potraktowane 

jako działanie zmierzające do celowego ograniczenia pracy zebrania wiejskiego i tak podjęte uchwały 

przez zebranie wiejskie mogą zostać uchylone przez organ nadzoru.   

 

 

Czy zwołując zebranie wiejskie należy skorzystać z istniejącej infrastruktury gminy, czy też można 

zwołać zebranie w dowolnym miejscu na terenie sołectwa (a wręcz poza nim, jeżeli zwołuje je wójt)? 

 

Jak już zostało to wyjaśnione, określenie miejsca, w którym powinno się zwołać zebranie 

wiejskie należy do materii statutowej sołectwa, a przynajmniej w statucie sołectwa powinny znaleźć 

się zapisy pozwalające na ustalenie takiego miejsca. Jeżeli jednak statut sołectwa nie reguluje tej 

kwestii, osoba zwołująca zebranie wiejskie może sama wskazać takie miejsce.  

Chociaż przepisy statutu sołectwa stanowią akt prawa miejscowego obowiązujący na terenie 

sołectwa, to jednak należałoby przyjąć formalną dopuszczalność zwoływania zebrań wiejskich także 

poza granicami danego sołectwa. Jednak gdyby celem zwołania takiego zebrania była chęć 

utrudnienia lub uniemożliwienia przybycia na zebranie wiejskie mieszkańcom danego sołectwa, 

należałoby przyjąć, że wypaczałoby to ideę samorządności lokalnej i tak podjęte uchwały powinny być 

uchylone przez organ nadzoru. Takimi organami nadzoru są organy danej gminy: rada gminy lub wójt 

bądź oba te organy.   
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