DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 425

Kraków, dnia 7 września 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
3975
3976

–
–

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie.

26350

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie.

26352

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3977
3978

–
–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.

26355

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
szkoły pod nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie w ramach Zespołu
Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie oraz nadania statutu.

26360

UCHWAŁY RAD GMIN:
3979

3980

3981

3982
3983
3984
3985
3986

3987

–

–

–

–
–
–
–
–

–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

26370

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach
i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i psychologa.

26371

Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011 r. zmiany Uchwały Nr XLIII/283/06 Rady
Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i dyskotek.

26372

Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu korzystania
z parku oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku w miejscowości Kłaj.

26372

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej.

26373

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej.

26373

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie.

26374

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie.

26374

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie.

26375

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425
3988
3989

3990
3991

3992

3993

3994

3995

–
–

–
–

–

–

–

–

– 26350 –

Poz. 3975

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej i targowej w Miechowie.

26375

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na
dzień 9 października 2011r.

26375

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie inkasa opłaty skarbowej

26376

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 110/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 406 z 1 grudnia 2003 r.).

26377

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

26378

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutów
sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.

26378

Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest".

26500

Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na
terenie Gminy Miasto Zakopane.

26500

ZARZĄDZENIE STAROSTY:
3996

–

Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

26501

POROZUMIENIE:
3997

–

Powiatu Wadowickiego i Gminy Stryszów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Wadowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu
drogi powiatowej.

26502

3975
3975

UCHWAŁA NR 36/86/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie.
Działając w oparciu o art. 257 pkt 3 oraz art. 222
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.)
oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego na
rok 2011 nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na zmia-

nie wydatków budżetu, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26351 –

Poz. 3975
Załącznik
do uchwały Nr 36/86/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 7 lipca 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 r.
Dział Rozdział

TREŚĆ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

750
75045

758
75818

801
80145

80146

801
80130

Kwota przed
Zwiększenia Zmniejszenia
zmianami
158 161
2 520
22 020

Kwota po
zmianach
138 661

Administracja publiczna

37 000

60

60

37 000

Kwalifikacja wojskowa

37 000

60

60

37 000

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 000

60

60

37 000

37 000
13 770

60
60

60
-

37 000
13 830

23 230

-

60

23 170

Różne rozliczenia

57 000

-

19 500

37 500

Rezerwy ogólne i celowe

57 000

-

19 500

37 500

I. wydatki bieżące
w tym:
1. rezerwa celowa na zadania z zakresu
pomocy społecznej

57 000

-

19 500

37 500

57 000

-

19 500

37 500

Oświata i wychowanie

64 161

2 460

2 460

64 161

Komisje egzaminacyjne

3 000

2 460

-

5 460

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000

2 460

-

5 460

3 000
3 000

2 460
2 460

-

5 460
5 460

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

61 161

-

2 460

58 701

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
Powiatowe Centrum Edukacyjne w
Chrzanowie

61 161

-

2 460

58 701

61 161
61 161

-

2 460
2 460

58 701
58 701

2 741 684

37 397

37 397

2 741 684

Oświata i wychowanie

2 741 684

37 397

37 397

2 741 684

Szkoły zawodowe

2 741 684

37 397

37 397

2 741 684

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 741 684

37 397

37 397

2 741 684

2 741 684
365 248

37 397
37 397

37 397
-

2 741 684
402 645

2 376 436

-

37 397

2 339 039

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

754

75411

852
85202

– 26352 –

Poz. 3975,3976

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Chrzanowie

892 019

30 000

30 000

892 019

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

892 019

30 000

30 000

892 019

Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

892 019

30 000

30 000

892 019

I. wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

892 019

30 000

30 000

892 019

358 000
534 019
534 019

30 000
30 000

30 000
-

328 000
564 019
564 019

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

-

19 500

-

19 500

Pomoc społeczna

-

19 500

-

19 500

Domy pomocy społecznej

-

19 500

-

19 500

I. wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne

-

19 500

-

19 500

-

19 500

-

19 500

3 791 864

89 417

89 417

3 791 864

RAZEM

Starosta
Adam Potocki
3975

3976
3976

UCHWAŁA NR 37/90/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie.

Działając w oparciu o art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami)
oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego na
rok 2011 nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na:

1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26353 –

Poz. 3976
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 37/90/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 14 lipca 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2011 r.
Kwota
Kwota po
Jednostka
przed
Zwiększenia Zmniejszenia
zmianach organizacyjna
zmianami
DOCHODY BIEŻĄCE
851 Ochrona zdrowia
23 000
15 000
8 000
Pozostała działalność
23 000
15 000
8 000
dotacja celowa otrzymana z tytułu po23 000
15 000
8 000
mocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
23 000
15 000
8 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
135 800
6 900
142 700
społecznej
Zespoły do spraw orzekania
135 800
6 900
142 700
o niepełnosprawności
dotacje celowe otrzymane z budżetu
135 800
6 900
142 700
Starostwo
państwa na zadania bieżące z zakresu
Powiatowe
administracji rządowej oraz inne zadaw Chrzanowie
nia zlecone ustawami realizowane
przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
135 800
6 900
142 700
DOCHODY MAJĄTKOWE
851 Ochrona zdrowia
30 000
15 000
45 000
Pozostała działalność
30 000
15 000
45 000
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomo30 000
15 000
45 000
cy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
30 000
15 000
45 000

Dział

TREŚĆ

Razem dochody

188 800

21 900

15 000

195 700

X
Starosta
Adam Potocki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 37/90/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 14 lipca 2011 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 r.
Dział Rozdział

TREŚĆ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

801
80130

Kwota przed
Zwiększenia Zmniejszenia
zmianami
5 158 900
62 052
62 052

Kwota po
zmianach
5 158 900

Oświata i wychowanie

4 650 000

22 000

22 000

4 650 000

Szkoły zawodowe

4 650 000

22 000

22 000

4 650 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26354 –

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne
851
85195

921
92105

-

22 000

-

22 000

-

22 000

-

22 000

4 650 000

-

4 650 000

22 000

22 000

4 628 000

22 000

4 628 000

15 000

15 000

107 000

Pozostała działalność

107 000

15 000

15 000

107 000

39 000

-

15 000

24 000

39 000

-

15 000

24 000

39 000

-

15 000

24 000

68 000

15 000

-

83 000

68 000

15 000

-

83 000

Pomoc społeczna

365 800

20 300

20 300

365 800

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

365 800

20 300

20 300

365 800

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na dotacje na zadania bieżące
w tym:
Gmina Miejska Nowy Sącz
Powiat Rzeszowski

365 800

20 300

20 300

365 800

365 800

20 300

20 300

365 800

235 500
130 300

20 300
-

20 300

255 800
110 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

36 100

4 752

4 752

36 100

Pozostałe zadania w zakresie kultury

36 100

4 752

4 752

36 100

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

36 100

4 752

4 752

36 100

36 100

4 752

4 752

36 100

33 100

-

4 752

28 348

3 000

4 752

-

7 752

303 046

6 900

-

309 946

303 046

6 900

-

309 946

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie
853

22 000

107 000

II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne

85201

-

Ochrona zdrowia

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

852

Poz. 3976

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425
85321

– 26355 –

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM

Poz. 3976,3977
303 046

6 900

-

309 946

303 046

6 900

-

309 946

303 046

6 900

-

309 946

68 068

1 900

-

69 968

234 978

5 000

-

239 978

5 461 946

68 952

62 052

5 468 846
Starosta
Adam Potocki

3976

3977
3977

UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn.
zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2011, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2011, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego, jak w tabeli Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

UZASADNIENIE
I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały
Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na
2011 rok, w związku ze zmianami planowanych dochodów oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych.
II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały
Realizacja zadań własnych Powiatu.
III. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia
Zmienione wydatki mają odzwierciedlenie w zmienionych dochodach.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26356 –

Poz. 3977
Tabela Nr 1
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2011
Dział

Treść
DOCHODY BIEŻĄCE

600 Transport i łączność

Kwota
Kwota
zwiększenia zmniejszenia
1 909 031
1 413 067
120 000

-

Drogi publiczne powiatowe

120 000

-

wpływy z różnych opłat
w tym:
Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

120 000

-

120 000

-

421 000

-

421 000

-

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

11 000

-

11 000

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

10 000

-

10 000

-

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

400 000

-

400 000

-

200 000

331 305

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

200 000

331 305

wpływy z usług
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

200 000

-

200 000

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

331 305

-

331 305

25 500

-

Starostwa Powiatowe

25 500

-

wpływy z usług
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

23 000

-

23 000

-

2 500

-

700 Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 Działalność usługowa

750 Administracja publiczna

wpływy z różnych dochodów
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w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Poz. 3977

2 500

-

801 Oświata i wychowanie

53 964

1 081 762

Licea ogólnokształcące

21 364

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym:
II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

20 800

-

20 800

-

564

-

564

-

Szkoły zawodowe

32 600

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym:
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

32 600

-

32 600

-

Pozostała działalność

-

1 081 762

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

1 081 762

-

1 081 762

852 Pomoc społeczna

6 805

-

Rodziny zastępcze

5 605

-

wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

5 000

-

5 000

-

pozostałe odsetki
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

100

-

100

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

505

-

505

-

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 200

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

1 200

-

1 200

-

1 081 762

-

1 081 762

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26358 –

Poz. 3977

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

1 081 762

-

1 081 762

-

850 000

-

850 000

-

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

850 000

-

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast
na prawach powiatu

850 000

-

2 759 031

1 413 067

DOCHODY MAJĄTKOWE
758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela Nr 2
do uchwały nr X/59/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2011
Dział Rozdział
600
60014

801
80111

80120

80130

80134

Treść
WYDATKI BIEŻĄCE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oświata i wychowanie
Gimnazja specjalne
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Szkoły zawodowe
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Szkoły zawodowe specjalne
wydatki bieżące
w tym:

Kwota
Kwota
zwiększenia zmniejszenia
278 964
73 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
243 964
32 000
32 000

-

32 000
32 000
21 364
21 364

-

21 364
10 564
10 800

-

32 600
32 600

-

32 600
32 600

-

41 000
41 000

-
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1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
budżetowych
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
budżetowych
Pomoc społeczna
Powiatowe centra pomocy rodzinie
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
budżetowych
b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
budżetowych
b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
WYDATKI MAJĄTKOWE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje

Poz. 3977
41 000
33 000
8 000

-

117 000
117 000

-

117 000
117 000

-

5 000
5 000
5 000

-

5 000
1 000

-

4 000
-

73 000
73 000
73 000

-

73 000
8 000

1 140 000
1 140 000
1 140 000
1 140 000

65 000
-

1 140 000

-

1 418 964

73 000

statutowych jednostek

statutowych jednostek

statutowych jednostek

statutowych jednostek
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Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela Nr 3
do uchwały nr X/59/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Lp.
I
1
2
II
1
2
III
IV
1

Wyszczególnienie
DOCHODY:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA / DEFICYT
FINANSOWANIE
Przychody budżetu ogółem
w tym:
a/ kredyty i pożyczki
b/ spłaty pożyczek udzielonych

PLAN
88 821 309
78 206 309
10 615 000
99 087 309
75 411 526
23 675 783
- 10 266 000
10 266 000
12 500 000
12 500 000
-
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c/ nadwyżka z lat ubiegłych
d/ papiery wartościowe
e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego
f/ prywatyzacja majątku
g/ inne źródła
Rozchody budżetu ogółem
w tym:
a/ spłaty kredytów i pożyczek
b/ pożyczki
c/ lokaty w bankach
d/ wykup papierów wartościowych
e/ wykup obligacji samorządowych
f/ inne cele

Poz. 3977,3978
2 234 000
2 234 000
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

3977

3978
3978

UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia szkoły pod nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie w ramach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie oraz nadania statutu.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) a także na mocy porozumienia nr EKS.RI.273.106.2011 z dnia 11 maja 2011 r.
zawartego pomiędzy Gminą Chrzanów a Powiatem
Chrzanowskim w sprawie założenia i prowadzenia szkoły przez Powiat Chrzanowski Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się szkołę pod
nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie działającą
jako jednostka budżetowa, wchodzącą w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie,
ul. Piłsudskiego 14.
§ 2. Organizację szkoły określa statut w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

UZASADNIENIE
1) Cel podjęcia uchwały
Utworzenie Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie poszerza ofertę edukacyjną Powiatu Chrzanowskiego dla osób dorosłych przez stworzenie
możliwości uzupełnienia wykształcenia, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2) Skutki społeczne
Osoby dorosłe będą miały możliwość nieodpłatnej
nauki w gimnazjum, a po jego ukończeniu kontynuowanie nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
3) Koszty funkcjonowania
Koszty funkcjonowania do końca roku 2011, wyniosą ok. 20.000 złotych i znajdą pokrycie z budżetu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
w Chrzanowie. Źródłem pokrycia wydatków w latach późniejszych będzie część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Załącznik
do uchwały Nr X/61/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

STATUT Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie ul. Piłsudskiego 14
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
tj.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
tj.(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.)
Rozdział 1
Nazwa szkoły
§ 1.
1. Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie zwane dalej
gimnazjum lub szkołą, jest szkołą publiczną dla dorosłych. Gimnazjum działa w oparciu o Ustawę
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) zwanej
dalej Ustawą, i przepisów wykonawczych, Uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr X/61/2011 z dnia
29 czerwca 2011 r.
2. Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie.
3. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Chrzanowski.
5. Nadzór pedagogiczny prowadzi Małopolski Kurator
Oświaty w Krakowie.
6. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ulicy Piłsudskiego 14 w Chrzanowie.
7. Administratorem budynku jest Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Chrzanowie.
Rozdział 2
Inne informacje o szkole
§ 2.
1. Gimnazjum jest szkołą ponadpodstawową dla dorosłych.
2. Gimnazjum kształci słuchaczy w cyklu trzyletnim
w formie stacjonarnej lub zaocznej.
§ 3.
1. Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie jest jednostką budżetową.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”.
Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§ 4. Gimnazjum dla Dorosłych realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego
wyboru dalszego kierunku kształcenia.
3. Kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im
zdobywanie jak najlepszych wyników poprzez:
1) zapoznawanie słuchaczy z programami nauczania,
2) udzielanie pomocy w korzystaniu z podręczników, poradników, komentarzy metodycznych,
literatury obowiązkowej i uzupełniającej, dostosowanych do cyklu i form kształcenia,
3) systematyczne i rytmiczne ocenianie poziomu
wiedzy i nabytych umiejętności w toku nauki.
§ 5.
1. Szkoła wspomaga słuchaczy w ich wszechstronnym
rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze poprzez:
1) organizowanie integracyjnych spotkań słuchaczy,
2) kultywowanie szkolnych tradycji,
3) działalność szkolnych kół zainteresowań,
4) umożliwianie udziału w konkursach, rozwijających zainteresowania oraz wzbogacających
wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki,
5) angażowanie słuchaczy do wykonywania zadań na
rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
6) wdrażanie programów naprawczych i organizowanie akcji o charakterze profilaktycznym.
2. Dla słuchaczy mających problemy z opanowaniem
podstaw programowych mogą być organizowane
dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych
przedmiotów.
3. Dla słuchaczy w ostatnim roku nauki mogą być organizowane dodatkowe zajęcia przygotowujące do
egzaminu gimnazjalnego.
§ 6.
1. Słuchaczom, którym z powodu warunków rodzinnych
lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki,
szkoła udziela stałej lub doraźnej pomocy prowadzonej przez wychowawcę i pedagoga szkolnego, we
współpracy z pozaszkolnymi placówkami pomocy,
w zależności od indywidualnej sytuacji słuchacza.
2. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie
szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania
uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
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Rozdział 4
Organy szkoły
§ 7.
1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Słuchaczy.
§ 8.
1. Zasady powoływania na stanowisko Dyrektora szkoły
określa ustawa o systemie oświaty.
2. Uprawnienia i kompetencje Dyrektora szkoły określają szczegółowo ustawa o systemie oświaty i Karta
Nauczyciela.
Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje na bieżąco działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum,
2) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad słuchaczami,
5) decyduje w sprawach przyjęcia do szkoły oraz skreśleń z listy słuchaczy,
6) zapewnia bezpieczeństwo słuchaczom i nauczycielom
w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę,
7) zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej,
8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego,
9) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
11) może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami
prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
gimnazjum. Decyzja organu prowadzącego szkołę
jest w tym przypadku ostateczna,
12) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
13) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz
wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
14) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.
§ 9.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor szkoły
oraz wszyscy nauczyciele.
2. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej określa
ustawa o systemie oświaty oraz Regulamin Rady
Pedagogicznej.
1) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
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d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy,
e) uchwalanie Statutu szkoły.
2) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjno-dydaktycznych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
3) Rada Pedagogiczna może występować
z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły.

§ 10. W gimnazjum działa Samorząd Słuchaczy,
zwany dalej samorządem.
1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
2. Jedynym organem samorządu reprezentującym go
wobec innych organów szkoły jest Rada Słuchaczy.
3. Działalność samorządu i Rady Słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy.
4. Samorząd wspiera szkołę w jej zadaniach statutowych, a w szczególności:
1) przedstawia Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoje opinie, wnioski i propozycje
we wszystkich sprawach szkoły, pełniąc rolę
rzecznika ogółu słuchaczy,
2) współdziała z władzami szkoły w celu zapewnienia słuchaczom dobrych warunków do nauki,
mobilizuje uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych,
3) bierze udział w pracach na rzecz szkoły, wzbogaca jej tradycję, dba o dobre imię szkoły,
4) pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w środowisku uczniowskim bądź między
słuchaczami a nauczycielami,
5) organizuje działalność pozalekcyjną.
§ 11.
1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą
mając możliwość:
1) swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym Statutem i przepisami szczegółowymi,
2) bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi
o podejmowanych i planowanych działaniach
lub decyzjach,
3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz
szkoły.
2. Spory występujące pomiędzy organami działającymi
w szkole rozstrzyga Dyrektor. Od stanowiska Dyrektora szkoły przewodniczący każdego organu
może odwołać się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę.
3. Do rozwiązywania wszelkich konfliktów w gimnazjum
Dyrektor szkoły może powołać odpowiednią komisję określając jej skład i zakres działania.
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Rozdział 5
Organizacja szkoły
§ 12.
1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania i wychowania
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany corocznie przez Dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły w terminie do 30 kwietnia
każdego roku.
3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć dla
poszczególnych oddziałów, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz warunków lokalowych szkoły.
§ 13.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w jednorocznym
kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania dla danego cyklu kształcenia.
2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, nauczycielowi zwanemu dalej
wychowawcą.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności wychowawca klasy prowadzi swój
oddział przez cały cykl kształcenia.
4. W sytuacjach wyjątkowych o zmianie wychowawcy
klasy w toku nauczania decyduje Dyrektor szkoły.
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2.

Organizuje się dwie konferencje instruktażowe
w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.
3. Szkoła nie przygotowuje słuchaczy do egzaminów
eksternistycznych.
§ 16.
1. Szkoła prowadzi bibliotekę, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia
warsztatu pracy nauczycieli.
2. W szkole pracuje nauczyciel bibliotekarz.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
2) gromadzenie zbiorów,
3) ewidencja zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja
oraz selekcja,
4) dbałość o zabezpieczenie i konserwację zbiorów,
5) propagowanie zbiorów biblioteki wśród słuchaczy,
6) rozwijanie kultury czytelniczej i umiejętności
pracy z książką,
7) planowanie pracy biblioteki,
8) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,
9) przygotowywanie sprawozdań na zebranie Rady
Pedagogicznej,
10) udzielanie porad czytelniczych,
11) współpraca z innymi bibliotekami,
12) czynny udział w życiu kulturalnym szkoły.
4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać słuchacze gimnazjum oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
5. Szczegółowe zasady działalności biblioteki szkolnej
określa jej regulamin, który umieszczony jest na
widocznym miejscu w pomieszczeniu biblioteki.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 14.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno—wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo—lekcyjnym.
2. Zajęcia odbywają się dla każdego oddziału przez trzy
lub cztery dni w tygodniu.
3. Lekcje odbywają się w salach wskazanych przez Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego.
4. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 14:10
i trwają do godz. 20:05 .
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6. Organizację stałych obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć.
7. Zajęcia nadobowiązkowe dotyczą działalności, o której mowa w § 5, a która prowadzona jest zgodnie
z zatwierdzanymi przez Dyrektora szkoły planami
pracy dydaktyczno–wychowawczej, planem pracy
szkoły, harmonogramem imprez szkolnych oraz
planem pracy Samorządu Słuchaczy.
8. Tygodniowy wymiar godzin określają ramowe plany
nauczania.
§ 15.
1. Organizację obowiązkowych oraz dodatkowych konsultacji dla słuchaczy oddziałów zaocznych określa
semestralny rozkład zajęć.

§ 17.
1. Zadania statutowe w szkole wykonują:
1) nauczyciele,
2) nauczyciel bibliotekarz,
3) pedagog szkolny.
2. Zadania nauczycieli określają Karta Nauczyciela oraz
zarządzenia Dyrektora wynikające z planu rozwoju
placówki.
3. Pracowników wymienionych w pkt 1 wspomagają
pracownicy administracji i obsługi.
4. Ilość etatów nauczycieli oraz pracowników administracyjnych określa arkusz organizacyjny szkoły na
każdy rok szkolny.
5. Zakres czynności dla pracowników szkoły opracowuje
Dyrektor.
6. Pracownicy szkoły przestrzegają zarządzeń Dyrektora
wydanych na piśmie, jak również poleceń ustnych.
7. Wszyscy pracownicy wykonują sumiennie swoje
obowiązki zgodnie z wymiarem czasu pracy, przewidzianym w zawartej z dyrektorem umową
o pracę.
8. Nauczycieli i pracowników administracji obowiązuje
dyscyplina i punktualność.
9. Działalność finansową szkoły prowadzi główny księgowy, który jest odpowiedzialny za wszystkie
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sprawy finansowe szkoły oraz terminowe składanie
sprawozdań o działalności finansowej szkoły.
10. Sprawy kadrowe, kancelarię szkolną, sekretariat oraz
sprawy uczniowskie prowadzi sekretarz szkoły, który ponosi odpowiedzialność za terminowe wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora oraz
spraw związanych z dokumentacją szkoły.
§ 18.
1. Nauczyciel szkoły prowadzi pracę dydaktyczno—
wychowawczą ze słuchaczami i jest odpowiedzialny za poziom i wyniki tej pracy, w szczególności:
1) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo słuchaczy na lekcji oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie szkolne, jak również za właściwe jego użytkowanie,
3) bezstronnie i obiektywnie ocenia słuchaczy oraz
sprawiedliwie wszystkich traktuje,
4) kieruje samokształceniem słuchaczy, wspiera ich
rozwój intelektualny, ich zainteresowania, mobilizuje słuchaczy do samodoskonalenia,
5) służy pomocą, radą i doświadczeniem słuchaczom posiadającym trudności w nauce,
6) jest odpowiedzialny za doskonalenie własnych
umiejętności dydaktycznych oraz własnego
warsztatu pracy.
§ 19.
1. W gimnazjum działają zespoły nauczycielskie:
1) zespół przedmiotów humanistycznych,
2) zespół przedmiotów matematyczno – fizyczno –
informatycznych,
3) zespół przedmiotów geograficzno – przyrodniczych,
4) zespół języków obcych,
5) zespół do spraw wychowawczych.
2. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje wyłoniony
przez zespół i powołany przez Dyrektora szkoły
przewodniczący.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,
2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie
wyboru programów nauczania i podręczników,
3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania
słuchaczy oraz sposobu mierzenia jakości pracy
szkoły,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla
nauczycieli rozpoczynających pracę,
5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
6) opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych dla
poszczególnych przedmiotów.
§ 20. Wychowawca zobowiązany jest do:
1) tworzenia warunków wspomagających rozwój intelektualny każdego słuchacza, jak również tworzenie atmosfery życzliwości, serdeczności i wyrozumiałości,
2) starannego prowadzenia dokumentacji swojej klasy
i przedkładania jej do kontroli Dyrektorowi szkoły
w wyznaczonym terminie,
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3) realizowania planu pracy szkoły, harmonogramu
imprez szkolnych oraz planu pracy wychowawczej
opracowanego wspólnie z samorządem klasowym,
4) reprezentowania interesów swojej klasy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, składania sprawozdania
z postępów w nauce, wyników nauczania za poszczególne semestry, frekwencji słuchaczy, wnioskowania o skreśleniu z listy słuchaczy,
5) rzetelnego zapoznawania słuchaczy z obowiązującymi
przepisami MEN dotyczącymi warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, a także do
zapoznawania z zarządzeniami Dyrektora szkoły,
6) czuwania nad przestrzeganiem przez słuchaczy Regulaminu Słuchacza oraz koordynowania pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli uczących
w klasie powierzonej jego opiece.
§ 21. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb słuchaczy oraz
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania słuchaczom
pomocy psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno–pedagogicznej dla słuchaczy, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
5) wspieranie słuchaczy w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy
materialnej słuchaczom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej.
Rozdział 7
Słuchacze szkoły
§ 22.
Zasady rekrutacji
1. O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą
ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli szkołę niższego szczebla oraz:
a) ukończyli 18 lat lub uzyskają pełnoletniość
w roku kalendarzowym, w którym zamierzają
podjąć naukę,
b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyli 16 lat, jeżeli
osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia
związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.
2. Kandydaci niepełnoletni powinni posiadać opinię
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kontynuacji nauki w Gimnazjum dla Dorosłych.
3. Szkoła może prowadzić nabór dla rozpoczęcia cyklu
kształcenia na semestr wiosenny lub jesienny.
4. Dokumentem potwierdzającym wolę podjęcia nauki
w szkole jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz ze złożonym
wnioskiem o przyjecie.
5. Na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty
kandydat, który przedstawi dokument potwierdzający zaliczenie semestru niższego.
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6. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające,
że nie ukończył danej klasy może być przyjęty do
klasy wyższej, jeżeli przedmiot, z którego otrzymał
ocenę niedostateczną nie występuje w planie nauczania gimnazjum.
§ 23.
Prawa słuchacza
Słuchacz gimnazjum ma prawo do:
1. Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów.
2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
kształcenia i wychowania.
4. Zapewnienia mu warunków bezpieczeństwa.
5. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.
6. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów.
7. Systematycznego oceniania zdobytych w procesie
nauczania wiadomości i umiejętności.
8. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych
zadań klasowych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Informacji o dopuszczeniu do egzaminów semestralnych.
10. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
11. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
12. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
13. Uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
14. Korzystania z pomieszczeń budynku I LO, sprzętu,
środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki.
15. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, i rozrywkowych na terenie
szkoły.
16. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
17. Odwołania się do Rady Słuchaczy, wychowawcy
klasy, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły
w przypadku utrudniania mu korzystania z zagwarantowanych praw.
§ 24.
Obowiązki słuchacza
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7. Przestrzegania kultury słowa (nie używanie wulgaryzmów).
8. Przeciwstawiania się aktom przemocy i wandalizmu.
9. Wykonywania poleceń i zarządzeń Dyrektora szkoły,
wychowawcy i nauczycieli.
10. Przestrzegania zakazu używania narkotyków, spożywania alkoholu oraz zakazu palenia papierosów na
terenie szkoły oraz przed budynkiem szkoły.
11. Przestrzegania zakazu przebywania na terenie szkoły
pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
12. Godnego reprezentowania szkoły.
13. Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Dopuszcza się
korzystanie z telefonów komórkowych podczas
przerw międzylekcyjnych oraz przed rozpoczęciem
i po zakończeniu zajęć szkolnych. W szczególnych
przypadkach słuchacz może skorzystać z telefonu
komórkowego w trakcie zajęć lekcyjnych po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
14. Usprawiedliwiania nieobecności w ciągu siedmiu
dni po powrocie do szkoły.
15. Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.
§ 25.
1. Słuchacz, który opuścił ponad 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w semestrze zostaje skreślony
z listy słuchaczy z powiadomieniem pisemnym.
1) Dyrektor szkoły może odstąpić od decyzji
o skreśleniu z listy na pisemny wniosek słuchacza w sytuacji długotrwałego zwolnienia lekarskiego.
§ 26.
1. Gimnazjum nie posiada oddzielnej szatni. Słuchacze
zabierają odzież wierzchnią ze sobą i układają estetycznie w wydzielonych przez dyżurnych miejscach.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole
słuchacze mają obowiązek:
1) nosić w widocznym miejscu identyfikator słuchacza szkoły,
2) nie opuszczać budynku szkolnego w czasie zajęć
bez zgody nauczyciela lub wychowawcy,
3) nie wprowadzać na teren szkoły osób nie będących słuchaczami szkoły, bez wcześniejszej
zgody Dyrektora lub wychowawcy.
§ 27.

Słuchacz gimnazjum ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
szkoły.
2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia we
wszystkich zajęciach przewidzianych planem
i programem nauczania.
3. Bieżącego uzupełniania braków w wiadomościach
wynikających z absencji i systematycznego przygotowania się do lekcji.
4. Przestrzegania zasad bhp podczas pobytu w szkole,
dbałości o ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach szkolnych.
5. Poszanowania mienia szkolnego pod karą odpowiedzialności materialnej za umyślnie wyrządzone
szkody.
6. Przestrzegania zasad kultury współżycia zarówno
w stosunku do nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły jak i koleżanek i kolegów.

1. Za łamanie zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły
słuchacz podlega karze przewidzianej w Ustawie
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.
2. Za wyrządzenie szkody materialnej (zniszczenie mienia
szkolnego) słuchacz gimnazjum zobowiązany jest:
1) naprawić lub pokryć równowartość wyrządzonej
szkody,
2) w przypadku niedostosowania się do powyższego postanowienia obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do wydania decyzji o skreśleniu z listy słuchacza (z pisemnym powiadomieniem) w przypadku:
1) użycia przemocy fizycznej lub psychicznej
w stosunku do drugiej osoby na terenie szkoły,
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2) stosowania lub rozprowadzania narkotyków lub
innych używek na terenie szkoły,
3) spożywania alkoholu lub pojawienia się w szkole
w stanie nietrzeźwym,
4) celowego zakłócenia porządku pracy w szkole,
5) fałszowania dokumentacji szkolnej,
6) stwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
i zdrowiu słuchaczy, nauczycieli, pracowników
szkoły i innych osób.
4. Słuchacz ma prawo odwołania się od decyzji
o nałożeniu kary:
1) do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora szkoły,
2) do Kuratorium Oświaty w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji o karze skreślenia z listy
słuchaczy.
5. Odwołanie nie przysługuje w przypadku kar,
o których mowa w § 27 pkt 1 i 2.
§ 28.
Kary
1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy.
2. Udzielenie nagany przez wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej.
3. Nagana Dyrektora szkoły.
4. Zawieszenie słuchacza w prawach ucznia.
5. Skreślenie z listy słuchaczy, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Słuchaczy.
§ 29.
Nagrody
1. Pochwała wychowawcy wobec klasy.
2. Pochwała Dyrektora szkoły wobec słuchaczy.
3. Nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia.
4. Odnotowanie wybitnych osiągnięć na świadectwie
szkolnym.
5. Dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Rozdział 8
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 30.
Tryb i ogólne zasady oceniania
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych
słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów
nauczania uwzględniających tę podstawę oraz
formułowaniu oceny.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa
się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które
składa się:
1) ocenianie bieżące,
2) klasyfikacja semestralna.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie,
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2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów
w nauce,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych
ocen dopuszczeniowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych.
6. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów na
początku każdego roku szkolnego opracowują
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO), na które
składają się:
1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów z poszczególnych przedmiotów zakres
planowanych sprawdzianów pisemnych i ich
ilość, jak również określają hierarchię ważności
pomiędzy poszczególnymi rodzajami ocen/oceny
z odpowiedzi, kartkówek, sprawdzianów pisemnych, testów, prac domowych, ćwiczeń praktycznych, aktywność na zajęciach etc.,
3) warunki i terminy poprawy ocen bieżących,
4) warunki, terminy i zakres semestralnej pracy
kontrolnej,
5) informacja na temat warunków wystawienia
semestralnej oceny dopuszczeniowej,
6) zagadnienia egzaminacyjne.
7. Zasady określone w PZO nie mogą być sprzeczne
z przepisami wewnątrzszkolnych zasad oceniania
8. O zapisach zawartych w PZO nauczyciele informują
uczniów na swoich lekcjach do dwóch tygodni od
daty rozpoczęcia roku szkolnego.
9. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy
informują słuchaczy o podstawowych zasadach
WZO a w szczególności o:
1) ogólnych zasadach klasyfikacji, promowania
słuchaczy i zasadach przekazywania słuchaczom
informacji
na
temat
osiągnięć
i niepowodzeń szkolnych,
2) sposobach udostępniania WZO oraz PZO.
§ 31.
1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy
1) Bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności
powinno być dokonywane systematycznie,
w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2) Oceny są jawne i na wniosek słuchacza, nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę pod kątem
wypełnienia wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) oraz wymagań dopełniających
(na ocenę bardzo dobrą).
3) Poszczególne zespoły przedmiotowe powinny
określić wynikające ze specyfiki przedmiotu
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i jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań
obowiązujących każdego słuchacza w danym
semestrze.
4) Prace pisane niesamodzielnie będą ocenione
negatywnie.
5) Słuchacz ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny niedostatecznej z danej formy
oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od
daty jej wystawienia.
6) Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej.
7) Na tydzień przed sesją egzaminacyjną oraz
w trakcie jej trwania nie przeprowadza się pisemnych prac klasowych.
8) Oceny są jawne zarówno dla słuchacza, słuchaczy niepełnoletnich oraz zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów).
a) na pisemny wniosek słuchacza pełnoletniego nie
udziela się informacji rodzicom (opiekunom).
9) Na ocenę nie mogą mieć wpływu postawy
szkolne, cechy osobowościowe i przekonania
słuchaczy.
10) W szkole nie ocenia się zachowania.
2. Formy oceniania
1) Oceny sprawdzające osiągnięcia edukacyjne
z przedmiotów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym a do wpisywania ich jest uprawniony wyłącznie nauczyciel uczący przedmiotu w tej klasie.
2) Słuchacz ma prawo wglądu do dziennika
w obecności następujących osób: Dyrektora
szkoły, wychowawcy klasy, nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu.
3) Słuchacze mają prawo znać zakres materiału
przewidzianego do kontroli oraz wymagania jakim będą musieli sprostać.
4) Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale stosując
następujące sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych słuchaczy:
a) Sprawdziany pisemne:
- „praca klasowa", „sprawdzian - test kontrolny" - zaplanowane na całą lekcję (dwie lekcje) i obejmuje treści całego działu (lub dużej części działu) programu nauczania
- „kartkówka" - forma bieżącej kontroli wiadomości obejmująca zakres treściowy
ostatnich 2-3 tematów. Nauczyciele mają
prawo stosować tę formę w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej słuchaczy.
b) Odpowiedzi ustne - bieżąca kontrola wiadomości w formie ustnych wypowiedzi słuchacza z zakresu materiału programowego
omawianego tematu, poprzedzającego bieżący temat lub logicznie zamkniętej części
zakresu materiału programowego, prowadzone celem sprawdzenia stopnia opanowania i rozumienia treści programowych lub
stopnia posługiwania się ustną wypowiedzią
opisową. Obejmuje zakres treściowy ostatnich 3 tematów.
c) Pozostałe, takie jak: wytwory i efekty własnej
pracy; indywidualna praca ucznia na lekcji;
praca słuchacza w grupie; pisemne i ustne
prace domowe; samodzielne prowadzenie
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przez słuchacza lekcji, jej fragmentu; ćwiczenia praktyczne; analiza notatek w zeszytach przedmiotowych/ćwiczeniach; udział
w konkursach oraz inne.
3. Ogólne zasady przeprowadzania i oceniania sprawdzianów
1) Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku
nieobecności na sprawdzianie, słuchacz powinien napisać go w terminie dwutygodniowym
od momentu powrotu do szkoły (czas i sposób
do uzgodnienia z nauczycielem).
2) W sytuacji niedopełnienia przez słuchacza obowiązku wymienionego w pkt. 1 nauczyciel ma
prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie
w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń
opanował dane treści nauczania i umiejętności.
3) Sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (odpowiedni wpis do
dziennika).
4) W jednym dniu słuchacz może pisać tylko jeden
sprawdzian.
5) Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić słuchaczom na lekcji, w terminie
do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin
udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze
względu na nieobecność nauczyciela, zmianę
planu zajęć klasy lub okres ferii szkolnych.
W przypadku przekroczenia terminu słuchacz
może wnosić do nauczyciela o nie wpisywanie
oceny do dziennika.
6) Oceny ze sprawdzianów winny być wpisane do
dziennika kolorem czerwonym.
7) Ocenione sprawdziany przechowywane są przez
nauczyciela do końca danego semestru.
8) Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania może zostać mu udostępniana.
9) Poprawa sprawdzianów odbywa się na zasadach
określonych w PZO przez nauczyciela.
10) Nie należy stawiać więcej niż jedną ocenę niedostateczną za sprawdzian - pracę pisemną, z tej
samej partii materiału (wiedzy i umiejętności).
4. Skala i ogólne kryteria ocen zajęć edukacyjnych
1) Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2) Semestralne i bieżące oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
Stopnie
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Skrót
literowy
cel
bdb
db
dst
dop/dps
ndst

Oznaczenie
cyfrowe
6
5
4
3
2
1

3) Dopuszcza się stosowania w ocenianiu bieżącym
„+” i „-„ oraz daty przy ocenie.
4) Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez szkołę (świadectwa) należy
wpisywać w pełnym brzmieniu.
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5. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie
szkolne.
Ustala się następujący podział:
1) Wymagania wykraczające na stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danym semestrze, samodzielnie twórczo rozwija
własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu
programu nauczania,
b) osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach
przedmiotowych, zawodach i innych formach
rywalizacji, uzyskując status finalisty na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia.
2) Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry
otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres
wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w zakresie dopełniającym oraz
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Wymagania rozszerzające na stopień dobry otrzymuje
słuchacz, który opanował w pełni wiadomości
określonych programem nauczania na poziomie
rozszerzającym oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne
4) Wymagania podstawowe na stopień dostateczny
otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania na
podstawowym poziomie oraz rozwiązuje (wykonuje)
typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim
stopniu trudności.
5) Wymagania konieczne na stopień dopuszczający
otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu
podstawowych treści programu nauczania, ale braki
te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza koniecznej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszego kształcenia oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,
o niewielkim stopniu trudności,
6) Stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który nie
spełnia wymagań koniecznych, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej przedmiotu nauczania,
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu.
6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych słuchacza.
1) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficz-
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ne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczyciel stosuje indywidualnie dla każdego słuchacza. W szczególności może ono polegać na:
a) ustaleniu odrębnych wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania, oczekiwanych osiągnięć edukacyjnych, sposobów i terminów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych, możliwości poprawy
sprawdzianów i szczegółowych kryteriów
ocen,
b) stosowaniu specyficznych warunków i zasad
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych odpowiednio do stwierdzonego deficytu rozwojowego, w tym wydłużonego czasu pisania
sprawdzianów, głośnego odczytywania poleceń przez nauczyciela, nieuwzględniania
błędów ortograficznych.
§ 32.

1. Klasyfikacja semestralna
1) Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali,
o której mowa odpowiednio w § 31 pkt 4 ust. 2.
2) Klasyfikację semestralną przeprowadza się
w ciągu dwóch tygodni poprzedzających zakończenie semestru.
3) W przypadku przewidywanej oceny negatywnej
dopuszczeniowej nauczyciel informuje o tym
fakcie słuchacza oraz dodatkowo wychowawcę
klasy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej.
4) W przypadku przewidywanej oceny negatywnej
dopuszczeniowej słuchacza niepełnoletniego
wychowawca informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
5) Ustalone oceny klasyfikacyjne stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego
szkoły.
2. Tryb i forma przeprowadzania egzaminów semestralnych.
1) Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej
50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz
uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2) W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną dopuszczeniową z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej
oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3) Nauczyciel informuje słuchacza o przewidywanej
ocenie negatywnej dopuszczeniowej z obowiąz-
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kowych zajęć edukacyjnych na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nieobecność słuchacza nakłada na niego obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu
poznania oceny.
4) Niedopełnienie przez słuchacza tego obowiązku
nie oznacza nierespektowania przez szkołę w/w
zasad.
5) Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych
z języka polskiego, języka obcego i matematyki
składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne
zdaje się w formie ustnej.
6) Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych ustala się według skali,
o której mowa w § 31 pkt 4 ust. 2.
7) Uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
8) Z egzaminów semestralnych sporządza się protokoły zbiorcze z każdego przedmiotu dla poszczególnych oddziałów.
9) Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego,
jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał
co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu
semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał
oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
10) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły.
11) Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru zimowego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru letniego
nie później niż do dnia 31 sierpnia.
12) Uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego
niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 33 pkt 2 ust. 10.
3. Tryb i forma przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
1) Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy
w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej
z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
2) Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru zimowego nie później niż do
końca lutego i po zakończeniu semestru letniego nie później niż do 31 sierpnia.
3) Forma egzaminów poprawkowych jest tak sama,
jak egzaminów semestralnych.
4) Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego
(zgodnie z § 33 pkt 2 ust. 10)
5) Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po
każdym semestrze.
6) Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
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§ 33.
Zasady promowania słuchaczy

1. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej Rada Pedagogiczna na podstawie ustalonej oceny decyduje o:
1) promowaniu słuchacza na semestr programowo
wyższy,
2) ukończeniu szkoły przez słuchacza.
2. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje
słuchacz, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w danym semestrze, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Słuchacz ukończył szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się semestralne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo
niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
4. Słuchacz, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,5
otrzymuje decyzją Rady Pedagogicznej „Dyplom
ukończenia szkoły z wyróżnieniem”.
§ 34.
Zaliczanie zajęć edukacyjnych
1. Dyrektor gimnazjum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza
uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od zakończenia
zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie
kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenia semestru po raz drugi w okresie kształcenia
w danej szkole.
3. Słuchaczowi szkoły powtarzającemu semestr przed
upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę
klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia
się go z obowiązku uczęszczania na nie.
4. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne
z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych występujących w szkolnym planie
nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go
z obowiązku uczęszczania na nie.
5. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego,
kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania
na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć
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edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku
egzaminu eksternistycznego.
7. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
§ 35.
Egzaminy klasyfikacyjne uzupełniające
1. W przypadku różnic programowych wynikających
z planów nauczania słuchacz ma obowiązek zdać
egzamin uzupełniający z jednego lub kilku przedmiotów. Egzaminy klasyfikacyjne uzupełniające dotyczą słuchaczy przyjętych z innych gimnazjów na
semestry wyższe niż pierwszy.
2. Egzamin uzupełniający przeprowadza nauczyciel
uczący danego przedmiotu na polecenie Dyrektora.
3. Egzamin uzupełniający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z egzaminu sporządza się protokół.
4. Ocena z egzaminu uzupełniającego jest ostateczna.
5. Czas na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu
uzupełniającego to jeden semestr.
1) W przypadku, gdy słuchacz nie przystąpił lub nie
zdał egzaminu uzupełniającego w wyznaczonym
terminie zostaje skreślony z listy słuchaczy.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 36.

Poz. 3978,3979
Gimnazjum dla Dorosłych
w Chrzanowie
oraz stemple szkolne w brzmieniu:

Gimnazjum dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
w Chrzanowie ul. Piłsudskiego 14
tel./ fax (32) 623 41 62
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły
określają odrębne przepisy.
4. Wszelka działalność gospodarcza na terenie szkoły
może się odbywać jedynie za zgodą Dyrektora
szkoły.
5. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje
charytatywne na terenie szkoły mogą być przeprowadzone jedynie za zgodą Dyrektora szkoły.
6. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji
budżetu.
§ 37.
1. Niniejszy Statut może być nowelizowany przez Radę
Pedagogiczną Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14.
2. Po dwukrotnej nowelizacji Rada Pedagogiczna ogłasza tekst jednolity.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

1. Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie posiada
pieczęć okrągłą w brzmieniu:
3978

3979
3979

UCHWAŁA NR XI-87-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Działając na podstawie art. 12 § 4 Ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Andrychowa Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się obwód głosowania w Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. którego numer, granice oraz siedzibę Obwodowej Komisji
Wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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Poz. 3979,3980
Załącznik
do uchwały Nr XI-87-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Nr obwodu
24

Granice obwodu
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny
w Andrychowie

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Andrychów,
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ul. Dąbrowskiego 19
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

3979

3980
3980

UCHWAŁA NR VIII/102/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu
oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga szkolnego i psychologa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr: 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości wymiaru
określonego w poniższej tabeli:

LP.
1.

2.

3.

STANOWISKO
KIEROWNICZE
Dyrektor przedszkola:
2 oddziały
3 oddziały
4 oddziały
5 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły każdego
typu:
do 4 oddziałów
5 lub 6 oddziałów
7 lub 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły
każdego typu:
od 11 do 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów

TYGODNIOWY
OBOWIĄZKOWY
WYMIAR ZAJĘĆ
20
15
10
8

12
10
8
5
3

9
7

4.
5.

Kierownik szkoły filialnej
Kierownik świetlicy
szkolnej

15
20

2. Do liczby oddziałów w szkołach podstawowych i zespołach szkół wlicza się oddział przedszkolny prowadzony przez szkołę.
3. Postanowienia ust. 1 mają również zastosowanie do
nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkół i przedszkoli.
§ 2. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach zwolnić nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym
mowa w § 1 ust. 1, w całości lub części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.
§ 3.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć obniża się na jego wniosek, tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć z tytułu wykonywania
zadań doradcy metodycznego w ramach stosunku
pracy w szkole lub placówce oświatowej, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2. Obniżka godzin zajęć wynosi 1/3 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z tytułu wykonywania zadań doradcy metodycznego.
3. Obniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie,
jeżeli ustaną przyczyny jej przyznania.
§ 4. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego i psychologa zatrudnionego w szkole każdego typu wynosi 26.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej oraz dyrektorom poszczególnych
jednostek i placówek oświatowych.
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§ 6. Traci moc uchwala nr III/ 17/ 06 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych

Poz. 3980,3981,3982

i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

3980

3981
3981

UCHWAŁA NR X/61/11
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 1 lipca 2011 r.
zmiany Uchwały Nr XLIII/283/06 Rady Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i dyskotek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. XII § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada
Gminy Gołcza uchwala, co następuje:

nomicznych i dyskotek zmienia się treść § 1 ust. 2, który
otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 2 Ustala się godziny prowadzenia działalności
rozrywkowej /dyskoteki/ od 14.00 do 2.00”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/283/06 Rady Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia czasu
pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastro-

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka

3981
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UCHWAŁA NR X/57/2011
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 26 lipca 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z parku oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku w miejscowości Kłaj.
Art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z parku oraz
urządzeń znajdujących się na teranie parku (skate park,
plac zabaw) w miejscowości Kłaj, będący załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozwieszenie na tablicach usytuowanych
w parku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Lucyna Buczek

Załącznik
do uchwały nr X/57/2011
Rady Gminy Kłaj
z dnia 26 lipca 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU ORAZ URZĄDZEŃ ZNAJDUJACYCH SIĘ NA TERENIE PARKU
– SKATE PARK, PLAC ZABAW
1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania terenu

b) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu
c) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych
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d) spożywania napojów alkoholowych lub przebywania w stanie nietrzeźwości
e) palenia ognisk, pozostawiania palących się
przedmiotów
f) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek
i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku,
g) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych,
h) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich
i rowerów oraz pojazdów uprzywilejowanych,
i) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
j) wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw,
k) handlu i usług bez zezwolenia administratora
Parku,
l) umieszczania bez zgody administratora tablic,
napisów oraz ogłoszeń,
m) organizowania imprez bez zgody administratora.
n) powodowania hałasu, a także używania sprzętu
nagłaśniającego bez zgody administratora,
o) rozbijania namiotów i biwakowania
3. Na terenie parku użytkownicy zobowiązani są do
sprzątania odchodów pozostawianych przez ich
zwierzęta .
4. Korzystający z parku zobowiązani są parkować pojazdy tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Parking zlokalizowany przy parku nie jest strzeżony.
6. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność
opiekuna dziecka.

Poz. 3982,3983,3984

7. Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem
uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń parku innym użytkownikom.
8. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od
lat 3 – 13.
1) Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw muszą
przebywać pod opieką dorosłych
2) Na terenie placu zabaw nie wolno jeździć na rowerze, grać w piłkę, wchodzić na dachy domków
9. Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do
użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce,
rolkach lub rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami
1) Zabrania się korzystać z urządzeń skate parku
w innym celu.
2) Na jednym elemencie skate parku mogą jeździć
maksymalnie dwie osoby.
3) Zabrania się jazdy bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki.
4) Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze skate parku
tylko pod opieką dorosłych.
5) Chodzenie po konstrukcjach jest zabronione.
10. Na terenie parku można przebywać w godzinach od
6.00 do 22.00
11. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze
przewidzianej w przepisach Kodeksu Wykroczeń.
12. Administratorem parku jest Urząd Gminy Kłaj 32-015
Kłaj 655 tel. 12 2841100
Przewodnicząca Rady Gminy
Lucyna Buczek

3982
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UCHWAŁA NR X/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zm.)
Rada Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Odwołuje się Adriana Kowalczyka ze stanowiska inkasenta poboru opłaty parkingowej i targowej
powołanego uchwałą Nr XXXVI/389/2010 Rady Miejskiej
w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/389/2010 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

3983
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UCHWAŁA NR X/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Miechowie uchwala, co następuje:
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§ 1. Odwołuje się Grzegorza Pajdę ze stanowiska
inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie
powołanego uchwałą Nr IX/99/2011 Rady Miejskiej
w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011 r.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/99/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

3984
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UCHWAŁA NR X/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Odwołuje się Krzysztofa Gądka ze stanowiska
inkasenta poboru opłat parkingowych powołanego
uchwałami:
1). Nr XXXIX/403/2006 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej w Rynku
Głównym w Miechowie
2). Nr XXXIX/404/2006 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania in-

kasenta poboru opłaty parkingowej na Placu Kościuszki w Miechowie,
3). Nr XXXIX/405/2006 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej przy Północnej
Pierzei Rynku w Miechowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

3985

3986
3986

UCHWAŁA NR X/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasenta poboru
opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada
Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr XXXIX/
403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. który otrzymuje
brzmienie: "Powołuje się Janusza Paczyńskiego na stanowisko inkasenta poboru opłaty parkingowej w Miechowie".
3986

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26375 –

Poz. 3987,3988,3989

3987
3987

UCHWAŁA NR X/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala co
następuje:
§ 1. Powołuje się inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w osobach:
1. Sławomir Paluch zam. w Miechowie ul. Służba Polsce
4/26,
2. Marzena Różanecka zam. Celiny Przesławickie 45, 32200 Miechów.

§ 2. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej w wysokości 450 zł brutto
+ 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

3987

3988
3988

UCHWAŁA NR X/112/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej i targowej w Miechowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Mateusza Różaneckiego zam. Celiny Przesławickie 45 na stanowisko inkasenta poboru
opłaty parkingowej i targowej w Miechowie

450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty
parkingowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

§ 2. Określa się wysokość miesięcznego wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej w wysokości
3988

3989
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UCHWAŁA NR XI/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 12
§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania
w szpitalu i w zakładach pomocy społecznej w Miechowie, których granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26376 –

Poz. 3989,3990
Załącznik
do uchwały Nr XI/115/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
Nr obwodu
głosowania
15

Granice obwodu głosowania
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Św.Anny w Miechowie

16

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

17

Dom Pomocy Społecznej Dom Spokojnej Starości „BETANIA” w Miechowie

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szpital Św. Anny w Miechowie,
ul. Szpitalna 3,
32-200 Miechów
DPS w Miechowie,
ul. Warszawska 49a,
32-200 Miechów
DPS Dom Spokojnej Starości „BETANIA” w Miechowie,
ul. Ks. Skorupki 19,
32-200 Miechów

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Jerzy Muszyński
3989

3990
3990

UCHWAŁA NR 86/XI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2006 roku; Dz. U.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
z 2007 r.; Dz. U. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2007 r.
Nr 29/V/2007 w sprawie inkasa opłaty skarbowej § 1
otrzymuje brzmienie:
„Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się następujące osoby:
Lp.
1
3990

Imię
i nazwisko inkasenta
Elżbieta
Obajtek

Adres inkasenta
Ul. Piłsudskiego 8/2
32-400 Myślenice

2
3
4

Zdzisława
Dziewońska-Łapa
Katarzyna
Chmielarczyk
Szymska
Katarzyna

Ul. Wybickiego 59,
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 2,
32-400 Myślenice
Ul. Bema 1/17
32-400 Myślenice

§ 2. Uchyla sie uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 56/VIII/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26377 –

Poz. 3991

3991
3991

UCHWAŁA NR 87/XI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 110/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Myślenice
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 406 z 1 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 13 b,
art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)
oraz art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.
Rada Miasta Myślenice uchwala, co następuje:
§ 1. W § 17 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
w Myślenicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 110/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia
29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na terenie Miasta Myślenice wprowadza się
następujące zmiany:
1) Ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Wezwanie – raport, o którym mowa w § 2 ust. 8
zawiera wezwanie do uiszczenia opłaty pod-

wyższonej w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice lub przelewem na
konto Urzędu.”
2) Ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"3. Wzór wezwania do uiszczenia opłaty podwyższonej określa załącznik do niniejszego Regulaminu."
3) Wykreśla się ust. 4.
4) Dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach
Jerzy Grabowski
Załącznik
do uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 14 lipca 2011 r.

Załącznik do Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Myślenicach.
Wzór wezwania do uiszczenia opłaty podwyższonej
Nr rejestracyjny pojazdu: ..................
Data wystawienia: ….........................
Godzina: …........................................
Ulica: ….............................................

(pieczęć Urzędu)

Wezwanie nr ….............................................. do uiszczenia opłaty podwyższonej w kwocie 50 zł w terminie
7 dni od daty wystawienia na konto nr: 46861900060020000000710001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu (tytuł przelewu powinien zawierać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu).
Podczas wykonywania czynności służbowych przez inkasenta SPP: imię i nazwisko: ….................., nr upoważnienia: ….............................. stwierdzono brak uiszczenia opłaty parkingowej, w związku z czym wzywa się do
uiszczenia opłaty podwyższonej w kwocie 50 zł (zgodnie z uchwałą 10/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 listopada 2003 r. z późn. zm.).
W przypadku nieuiszczenia opłaty podwyższonej nastąpi jej ściągnięcie w trybie określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kasa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice czynna: poniedziałek 8:15 – 16:30, wtorek – piątek 8:15 – 15:00.
(Podpis)
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach
Jerzy Grabowski
3991

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26378 –

Poz. 3992,3993

3992
3992

UCHWAŁA NR XII/118/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 12 § 4, §11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112
z poźn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 162, poz. 978) – Rada Gminy Mszana
Dolna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na wniosek
Wójta Gminy Mszana Dolna odrębne obwody głosowania.
2. Numer obwodu odrębnego, jego granice i siedziba
obwodowej komisji wyborczej ustalone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana Dolna.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Nowym Sączu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Jan Chorągwicki
Załącznik
do uchwały Nr XII/118/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Numer i granice obwodu odrębnego oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej
Numer
obwodu
12
13

Granice
obwodu
Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej
Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej

Adres
siedziby
Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej
Kasina Wielka 448
Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej
Raba Niżna 1
Przewodniczący Jan Chorągwicki

3992

3993
3993

UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica,
Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 35
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada
Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasowe postanowienia statutów sołectw Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie
nadane Uchwałą Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Wielka
Wieś z dnia 06 marca 2008r., w ten sposób, że otrzymują
one nowe ujednolicone brzmienie jak w załącznikach
Nr 1 – 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc statuty sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół,
Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik
Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie nadane Uchwałą Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy
Wielka Wieś z dnia 6 marca 2008 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 425

– 26379 –

Poz. 3993
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA BĘBŁO
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Bębło oraz
Sołtysie Bębła i Radzie Sołeckiej Bębła.

3)
4)

§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
5)

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Bębło.
3) Sołectwo obejmuje wieś Bębło.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:

6)

7)

a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem
umieszczenia w/w informacji w internetowym
gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.

§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
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§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy.
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.

Poz. 3993

3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania.
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
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4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
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2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych przez
Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
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§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może
zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na
obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze
do rad gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1)

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata
z zastrzeżeniem § 42, §45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie
90 dni od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady
Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory
zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów, spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy
ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu
Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
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h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób,
w tym Przewodniczący i jego zastępca, spośród
osób posiadających czynne prawo wyborcze
w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
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§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi
kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
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obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy.
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem
w spisie wyborców pobranie kart do głosowania.
Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt. 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
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3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w §16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego •z kandydatów.
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów;
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w §16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
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§ 37.

1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty
odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego.
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego.
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
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3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów.
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
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§ 45.

1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia.

§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr. PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu.

Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim w roku
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następującym sprawozdanie z gospodarki finansowej
sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
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2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Bębło w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Bębło (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Bębła;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Bębło
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Bębło
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Bębło współdziała z Wójtem Gminy
Wielka Wieś.
LP.
1
2
3
4

Nr
działki
50
61
73
83

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
1,16
0,01
0,22
0,01

OPIS
ul. Zachodnia
droga boczna od ul. Ojcowskiej
Ks. Jana Skotnickiego
działka przy ul. Krakowskiej
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

93
100
103
104
105/8
106/7
109
129
130
135/7
142/2
152
153
162
175
184
214
219
222
360
372
374
406/4
420
452
464
467
471
476/5
480
481
490
491/2
492/4
492/6
595/6
596/2
597/3
598/3
599/1
600
603
suma

0,02
0,07
0,95
0,01
0,1229
0,3707
0,33
0,67
0,04
0,05
0,08
0,26
1,50
0,10
0,03
0,68
0,07
0,08
0,36
0,31
0,03
0,48
0,0050
0,03
0,0900
0,04
0,72
0,04
0,05
0,20
0,02
1,00
0,01
0,01
0,05
0,09
0,01
0,04
0,02
0,0182
0,27
0,25
10,9768
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działka przy ul. Krakowskiej
OSP
szkoła, część boiska
działka przy ul. Krakowskiej przy Kościele
część boiska
część boiska
ul. Sportowa
skałki
droga boczna od ul. Kwiatowej droga do skałek
ul. Brzozowa
studnia przy "Krystynie"
ul. Kasztanowa
ul. Kwiatowa
parking przy Kościele
droga boczna od ul. Turystycznej
ul. Turystyczna
las z drogą przy ul. Kasztanowej
droga do zbiornika przy "Krystynie"
ul. Dziurawiec
ul. Spacerowa
las przy ul. Pod Ciemną
ul. Pod Ciemną
pompownia przy ul. Zachodniej
droga boczna od ul. Krakowskiej
staw
ul. Pod Skałą
"Skała"
ul. Łabajowa
ujęcie wody przy ul. Krakowskiej
ujęcie wody przy ul. Południowej
droga do ujęcia wody przy ul. Południowej
część ul. Południowej
część ul. Turkusowej
część ul. Turkusowej
zbiornik przy ul. Turkusowej
droga boczna od ul. Zachruście
część ul. Turkusowej
część ul. Turkusowej
część ul. Turkusowej
pompownia przy ul. Turkusowej
ul. Świerkowa
działka przy ul. Świerkowej

Przewodniczący Rady Krystyna Sułko
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
SOŁECTWA BĘDKOWICE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to od-

powiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Będkowice
oraz Sołtysie Będkowic i Radzie Sołeckiej Będkowic.
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
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2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Będkowice.
3) Sołectwo obejmuje wieś Będkowice.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać
zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem.
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust. 5, Zebranie Wiejskie
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zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
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d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy.
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;

2)
3)

4)

5)

6)

7)
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h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości
dokumentowane w formie zapisu elektronicznego
(audio) tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu,
Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy
Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania.
§ 14.

1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
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c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.

g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych przez
Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając o tym Radnych działających na terenie
Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.

DZIAŁ III
Rada Sołecka

Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;

§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.

§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w §16 pkt 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
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§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie
90 dni od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady
Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory
zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów, spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
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3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabe-
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tycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym
biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
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wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy.
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli
odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią
adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
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a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów;
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi oraz
inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę ważnie oddanych
głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
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§ 38.

1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1. W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów.
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
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§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust.1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia

Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
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d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR

Poz. 3993
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.

1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, oraz
nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
§ 54.

§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Będkowice w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Będkowice (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Będkowic;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Będkowice
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Będkowice
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Będkowice współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3

Nr
działki
62/1
255/1
256

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,0100
0,0864
0,6030

OPIS
pompownia przy ul. Pod Sokolicą
zbiornik przy ul. Widokowej
"skała" i las przy ul. Widokowej
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

322/2
324/2
325/2
325/3
326/5
326/6
479/7
567/25
644
701/3
701/4
703/3
703/4
706
707
737/3
742/2
782
783
784
785
786
788
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
suma

0,1912
0,1558
0,1477
0,0075
0,0296
0,0227
0,0050
0,4330
0,0330
0,0098
0,0424
0,0103
0,0405
0,1230
0,0420
0,0355
0,0232
0,1590
0,1380
0,9060
0,0930
0,0910
0,2320
0,3920
0,1290
0,0260
0,2030
0,5940
0,0170
0,1820
0,1930
0,1020
0,0440
0,0500
0,2330
0,0710
0,3830
0,2660
0,0780
0,0160
0,2120
0,1040
0,1290
0,1440
0,1010
0,0490
0,0960
0,0960
0,5710
0,0830
0,0300
0,2860
0,0330
0,0490
0,0300
8,6626
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teren przy "Skale"
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
pompownia przy ul. Na Las
działka pod pętlę
droga przy ul. Akacjowej
zbiornik przy ul. Długiej
droga do zbiornika przy ul. Długiej
zbiornik przy ul. Długiej
droga do zbiornika przy ul. Długiej
Rynek
Rynek
pompownia przy ul. Bzowskich
pompownia przy ul. Bzowskich
część ul. Grzybowej
droga przy lesie, łączy się z ul. Grzybową
część ul. Grzybowej
droga bez połączenia przy lesie
część ul. Pod Sokolicą
ul. Nad Doliną
część ul. Pod Sokolicą
część ul. Pod Sokolicą
droga boczna od ul. Kawiory
droga boczna od ul. Grzybowej, droga do lasu
droga leśna, łączy się z ul. Akacjową
droga leśna, łączy się z ul. Akacjową
droga leśna równoległa do ul. Pod Sokolicą
część ul. Pod Sokolicą
ul. Cicha
ul. Widokowa
część ul. Akacjowej
ul. Brzozowa
ul. Wiosenna
część ul. Na Las
część ul. Na Las
droga leśna przy ul. Borowej
droga boczna od ul. Borowej
część ul. Kwiatowej
część ul. Kwiatowej
droga leśna, przedłużenie ul. Kwiatowej
część ul. Wichrowej
część ul. Wichrowej
droga boczna od ul. Kwiatowej
ul. Jaśminowa
ul. Okupniki
ul. Borowa
ul. Ogrodowa
ul. Lisowska
ul. Bzowskich
droga boczna od ul. Bzowskich
droga boczna obok ul. Bzowskich
droga boczna od ul. Bzowskich

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Poz. 3993
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

SOŁECTWA BIAŁY KOŚCIÓŁ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Biały Kościół oraz Sołtysie Białego Kościoła i Radzie Sołeckiej
Białego Kościoła.
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Biały Kościół.
3) Sołectwo obejmuje wieś Biały Kościół.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:

a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać
zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
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§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) 3. Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi
mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy.
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
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3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania.
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
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4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz
podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem wniosków
do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa
w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji,
a Przewodniczący Rady Gminy w odniesieniu do
spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
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3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy
o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań
jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obsza-
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rze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w §16 pkt. 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, §45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
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3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
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§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym
są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
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§ 30.

1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
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4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów.
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przepro-
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wadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
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b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji
W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.

1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa
2. Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4. Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5. Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
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wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim w roku
następującym sprawozdanie z gospodarki finansowej
sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
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5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
techni
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.

Poz. 3993

3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Biały Kościół w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Biały Kościół (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Białego Kościoła
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Biały Kościół
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Biały Kościół
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Biały Kościół współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2

Nr
działki
22/4
23/4

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,0480
0,0129

OPIS
zbiornik os. Murownia
droga do zbiornika os. Murownia
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

171/2
202
249/3
263/1
269
271/2
271/5
274
319
320
321
322
325/6
357/4
359/2
360/2
367/2
368/3
368/4
368/5
388/2
391/4
392/1
394/3
395/1
396/1
396/3
396/4
397/1
408/6
435/2
496/2
496/3
496/4
496/5
497/1
499/1
579
605
615/2
629/3
653/4
670/1
671
672
673
674
675/1
676/1
678/1
679
680
681
682
683/1
684
685/1
686
687/1

0,0100
0,0150
0,0167
0,1940
0,0190
0,0240
0,1377
0,0290
0,0280
0,0950
0,0670
0,2390
0,3143
0,1814
0,1455
0,0359
0,0818
0,0246
0,3433
0,0112
0,1050
0,0258
0,0127
0,0701
0,0749
0,1585
0,0800
0,0995
0,2308
0,0038
0,0343
0,0140
0,0090
0,0080
0,0005
0,0035
0,0350
0,7830
0,0110
0,0136
0,0600
0,0600
0,1550
0,2460
0,1070
0,5090
0,0480
1,2941
0,0630
0,1500
0,0250
0,0250
0,1960
0,1870
0,0890
0,4270
0,3250
0,1050
0,0040
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pompownia przy ul. Gromadzkiej
droga boczna od ul. Wierzchowskiej
pompownia przy ul. Dębowej
zbiornik przy ul. Krzemieniec
poszerzenie ul. Iwiny
poszerzenie ul. Św. Floriana
OSP
droga równoległa do ul. Św. Floriana
część cmentarza
cmentarz
cmentarz
cmentarz
cmentarz
parking przy cmentarzu
parking przy cmentarzu
parking przy cmentarzu
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum
poszerzenie ul. Złodziejowy Dół
poszerzenie ul. Iwiny
poszerzenie ul. Iwiny
poszerzenie ul. Iwiny
poszerzenie ul. Iwiny
poszerzenie ul. Skalskiej
pompownia przy ul. Skalskiej
szkoła
poszerzenie ul. Królowej Jadwigi
poszerzenie ul. Królowej Jadwigi
pompownia przy ul. Kasztanowej
pompownia przy ul. Morskiej
ul. Dębowa
ul. Gajowa
ul. Pod Las
część ul. Kresowej
część ul. Kresowej
ul. Iwiny
ul. Gromadzka
ul. Mączna
droga boczna od ul. Mącznej
droga polna, łączy ul. Piotrowiec z ul. Wierzchowską
droga polna, łączy ul. Piotrowiec z ul. Wierzchowską
ul. Piotrowiec
ul. Graniczna
ul. Rajska
ul. Krzemieniec
ul. Willowa
gimnazjum
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63
64
65
66
67
68
69
70
71

687/2
688/1
689
690
691
692
693
694
695
696
suma

– 26409 –

0,0210
0,6990
0,0670
0,1830
0,1520
0,3730
0,0340
0,1750
0,2150
0,3340
10,1744
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część ul. Ks. Twardowskiego
część ul. Królowej Jadwigi
część ul. Złodziejowy Dół
część ul. Złodziejowy Dół
droga boczna od ul. Skalskiej
ul. Skalska
droga boczna od ul. Modrzewiowej
ul. Modrzewiowa
ul. Bronówka
ul. Morska

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
STATUT SOŁECTWA CZAJOWICE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I
Sołtys

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Czajowice
oraz Sołtysie Czajowic i Radzie Sołeckiej Czajowic.

DZIAŁ II
Sołtys

§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Czajowice.
3) Sołectwo obejmuje wieś Czajowice.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.

§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
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l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej raz
w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach do
500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków –
w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy
o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań
jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
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12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia
określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, da-
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lej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich
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7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych określa Wójt
§ 24.

1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata
zstępnym, małżonkiem, powinowatym pierwszego
stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi
kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym
biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
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§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym
są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
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3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w §16 pkt. 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
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oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnie-
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nia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
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§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może
zarządzać przekazanym mieniem w zakresie zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim
uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, na-
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jem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi
§ 48.

1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim w roku
następującym sprawozdanie z gospodarki finansowej
sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw,
ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
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4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
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§ 54.

1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Czajowice w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Czajowice (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Czajowic;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Czajowice
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Czajowice
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo
ctwo Czajowice współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3

Nr
działki
21/2
22
23

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,5958
0,1900
0,1390

OPIS
staw
plac zabaw
część boiska przy szkole
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

24
25/1
124/2
134/1
136/1
138
140
214/1
25/2
223
225
268/3
415
526/2
527/1
528
529
530
531
532/1
533/1
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
suma
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0,4760
0,0700
0,0102
0,0480
0,2260
0,0210
0,0290
0,0020
0,2220
0,0500
0,0520
0,0710
0,0340
1,8710
0,2430
1,1770
0,2400
0,1450
0,2530
0,2050
0,0150
0,0690
0,0420
0,1060
0,0180
0,2260
0,5160
0,0070
0,0110
0,0130
0,0070
0,0340
7,4340
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szkoła, część boiska
budynek komunalny
poszerzenie ul. Słonecznej
poszerzenie ul. Łokietka
staw
staw
poszerzenie ul. Łokietka
poszerzenie ul. Łokietka
OSP
działka przyległa do ul. Widokowej
działka przyległa do ul. Widokowej
działka przyległa do ul. Łokietka
działka przyległa do ul. Widokowej
część ul. Łokietka
ul. Jamki
ul. Kasztanowa
ul. Modrzewiowa
ul. Dworska
część ul. Słonecznej
część ul. Słonecznej
część ul. Zachodniej
część ul. Łokietka
droga boczna od ul. Łokietka (końcówka)
droga boczna od ul. Łokietka (końcówka)
droga polna do lasu, koniec ul. Łokietka
droga boczna od ul. Widokowej
ul. Widokowa
droga do skałek, boczna od ul. Widokowej
droga do skałek, boczna od ul. Widokowej
droga boczna od ul. Widokowej
droga boczna od ul. Widokowej
część ul. Widokowej

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
STATUT SOŁECTWA GIEBUŁTÓW
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Giebułtów
oraz Sołtysie Giebułtowa i Radzie Sołeckiej Giebułtowa
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Giebułtów.
3) Sołectwo obejmuje wieś Giebułtów.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
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Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia
w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie
Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania
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3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
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§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo
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6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys

§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.

§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz przed
Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania
Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa, na
ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń
z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat
i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu
sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
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n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej raz
w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
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§ 17.

1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy
ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu
Gminy.
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2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej
komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje otwartego
losowania składu komisji. Losowanie nie dotyczy
Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez
delegowanie do niej pracowników Urzędu Gminy
lub innych jednostek organizacyjnych Gminy – w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej liczebności
składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich
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7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż na
14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć
podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny
adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz zwięzłą
informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
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§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są
obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
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3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia
i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
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oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu przewiduje
niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego.
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
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2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego.
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b-g wygaśnięcie
mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit. b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referen-
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dum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu.
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym
czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi
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§ 48.

1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim w roku
następującym sprawozdanie z gospodarki finansowej
sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw,
ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
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4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa

Poz. 3993
§ 54.

1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Giebułtów w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Giebułtów (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Giebułtowa
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Poz. 3993
Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Giebułtów
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Giebułtów
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Giebułtów współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś
LP.
1
2
3

Nr
działki
15
17
29

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,08
0,30
0,19

OPIS
część ul. Malwowej
część ul. Malwowej
droga polna, równoległa do ul. Malwowej
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

47/12
47/17
47/19
47/20
47/26
47/27
47/28
65
68
94/1
98/4
108
145
197
221
245
254
278/3
293
316
329
335/4
341
359
360/12
362
391/1
395
415
417
419
433
434/2
503/1
503/2
509
513
516
532
540
541/1
543/3
544
546
586/5
587/5
608/2
641/4
678
693
695
699/2
721/1
741
761/4
765
766
773/5
774

0,02
0,40
0,09
0,31
11,20
1,74
0,2181
0,97
0,30
0,07
0,04
1,41
0,05
0,52
0,80
0,06
0,26
1,8200
0,06
0,15
2,62
0,01
0,16
0,08
0,02
0,13
0,0183
0,04
0,05
0,12
0,45
1,38
0,42
0,0080
0,1020
0,38
0,21
0,14
0,05
1,46
0,6400
0,19
0,02
0,05
0,07
0,01
0,01
0,00
0,68
0,11
0,07
0,17
0,30
0,20
0,09
0,29
0,16
0,01
0,21
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cmentarz przy ul. Brzozowej
działka za pętlą przy ul. Orlich Gniazd
pętla przy ul. Orlich Gniazd
ul. Sportowa
działka za boiskiem
boisko
zbiorniki przy boisku
boisko, plac zabaw, budynek komunalny
działka przy ul. Orlich Gniazd
ul. Czerwone Maki
ul. Maciejkowa
ul. Orlich Gniazd
zbiornik przy ul. Orlich Gniazd
część ul. Muzycznej
ul. Leśna
droga polna bez połączenia, równoległa do ul. Leśnej
ul. Łąkowa
działka Wygwizdów
ul. Ojcowska
droga polna, boczna od ul. Św. Idziego
ul. Podwikle
poszerzenie skrzyżowania ul. Ojcowskiej z ul. Graniczną
ul. Krótka
część ul. Tęczowe Wzgórze
część ul. Tęczowe Wzgórze
część ul. Tęczowe Wzgórze
ul. Topolowa
ul. Akacjowa
część ul. Muzycznej
droga, łącznik ul. Św. Idziego z ul. Trojadyn
część ul. Trojadyn
część ul. Wł. Hermana
część ul. Wł. Hermana
OSP
OSP
cmentarz
ul. Judyty
działka przy ul. Podwikle
część ul. Zarzecze
działka przy granicy z Januszowicami
część ul. Podwikle
zbiorniki przy ul. Podwikle
część ul. Podwikle
część ul. Zarzecze
ul. Rajska
ul. Rajska
działka przy ul. Trojadyn
poszerzenie ul. Granicznej
część ul. Trojadyn
plac zabaw ul.Trojadyn
działka przy ul. Trojadyn
działka przy ul. Trojadyn
ul. Ogrodowa
ul. Spacerowa
ul. Zielona
zbiorniki przy ul. Zielonej
zbiorniki przy ul. Zielonej
ul. Cicha
rów przy ul. Cichej

Poz. 3993
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64

775/1
781
suma
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0,02
0,18
32,3864

Poz. 3993

zbiorniki przy ul. Cichej
droga polna, boczna od ul. Malwowej

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
STATUT SOŁECTWA MODLNICA
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Modlnica
oraz Sołtysie Modlnicy i Radzie Sołeckiej Modlnicy.
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Modlnica.
3) Sołectwo obejmuje wieś Modlnica.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.

§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem
umieszczenia w/w informacji w internetowym
gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
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5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania
wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy
§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.

Poz. 3993

2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości
dokumentowane w formie zapisu elektronicznego
(audio) tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu,
Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza
na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od
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zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
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n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
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§ 17.
1. W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2. Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w §16 pkt. 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata
§ 21.
1)

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata
z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
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a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
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§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
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§ 29.

1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są
obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
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2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wy-
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borczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w §16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty
odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
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§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego.
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
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4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust.1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia.
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
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c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic OSP,
w tym remontów i modernizacji znajdujących się
na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw,
ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz in-
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nych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.

§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Modlnica w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Modlnica (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Modlnicy;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Modlnica
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Modlnica
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka
Wielk Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Modlnica współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3

Nr
działki
17
32
64/2

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,06
0,38
0,08

OPIS
ul. Zarzecze
ul. Cegielniana
parking przy cmentarzu
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

65/1
79/2
84
110
121
131
132
137
145
146
189
199
228
231
232
247
249
257
266
304/7
304/8
304/9
310
315
321
336
338/1
338/2
338/3
338/5
338/6
345
350
352
370
371/1
371/2
389
415
422
441/7
442
472
486/1
518/1
518/3
518/4
519
543
558
586/2
587/2
592/2
620/1
620/2
626
633/7
651/2
655/4

0,14
2,50
0,10
0,09
0,18
0,15
0,94
0,10
0,14
0,88
0,08
0,22
0,96
0,12
0,31
0,04
0,12
1,19
0,05
0,03
0,01
0,02
0,03
0,19
0,05
0,45
0,18
0,17
0,02
0,03
0,04
0,15
0,22
0,02
0,07
0,0111
0,27
0,39
0,08
0,06
0,02
0,08
0,32
0,32
0,0150
0,0233
0,5708
0,59
0,08
0,12
0,02
0,02
0,06
0,0020
0,03
0,23
0,01
0,00
0,01
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droga polna przy cmentarzu
ul. Św. Wojciecha
droga polna, boczna od ul. Św. Wojciecha
ul. Ulubiona
ul. Przygraniczna
droga polna, boczna od ul. Przygranicznej
działka przy ul. Przygranicznej
droga polna, boczna od ul. Przygranicznej
"ul. Dębowa"
ul. Kościelna
droga polna, boczna od ul. Sportowej
droga polna za boiskiem
boisko
droga przy boisku
ul. Sportowa
parking przy szkole
ul. Szkolna
szkoła
droga boczna od ul. Św. Wojciecha
część ul. Źródlanej
pompownia przy ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
działka przy ul. Częstochowskiej przy UJ
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
działka przy ul. Częstochowskiej przy UJ
ul. Lipowa
działka przyległa do ul. Św. Wojciecha
część ul. Akacjowej
część ul. Akacjowej
część ul. Akacjowej
działka przy ul. Częstochowskiej
część ul. Rydza Śmigłego
część ul. Rydza Śmigłego
poszerzenie ul. Źródlanej
ul. Bursztynowa
ul. Jurajska
ul. Polna
część ul. Wierzbowej
część ul. Wierzbowej
część ul. Wierzbowej
ul. Szydło
droga polna za boiskiem przy ul. Miodowej
droga polna za boiskiem przy ul. Miodowej
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
łączy ul. Św. Wojciecha z ul. Częstochowską
łączy ul. Św. Wojciecha z ul. Częstochowską
ul. Leśna
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

657/4
659/4
660/2
665/5
673/1
673/2
687
724/2
724/3
724/4
785
787/1
788/1
789/1
790/1
791/1
793/1
795/1
796/1
797/1
798/3
807/1
807/2
860/1
860/2
suma

0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,44
0,0835
0,08
0,0154
0,2006
0,31
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,0628
0,18
0,0300
0,1425
15,7100
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poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
poszerzenie ul. Leśnej
część pod "węzeł" przy ul. Św. Wojciecha
działka przyległa do ul. Św. Wojciecha
"węzeł"
część ul. Studzienki
część ul. Studzienki
część ul. Studzienki
droga polna przy granicy z Krakowem
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
poszerzenie ul. Podchruście
część ul. Zachruście
część ul. Zachruście
część ul. Wiązowej
część ul. Wiązowej

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 7
do uchwały nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
STATUT SOŁECTWA MODLNICZKA
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Modlniczka
oraz Sołtysie Modlniczki i Radzie Sołeckiej Modlniczki.
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie.
2. Sołtys.
3. Rada Sołecka.

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Modlniczka.
3) Sołectwo obejmuje wieś Modlniczka.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu

DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
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2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem
umieszczenia w/w informacji w internetowym
gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwró-
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cić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy

§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
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2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości
dokumentowane w formie zapisu elektronicznego
(audio) tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu,
Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
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§ 14.

1. Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2. Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3. Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4. O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
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n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.

§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia
określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach
uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych przez
Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
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§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1)

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata
z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
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2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3. Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
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7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
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§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem
w spisie wyborców pobranie kart do głosowania.
Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
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2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w §16 pkt. 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia
i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wy-
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borczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w §16 pkt. 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
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§ 40.

1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
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4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym
czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio
do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności
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3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego do Sołectwa oraz przekazanego przez
Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża
zgodę na jego sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.

1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw,
ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
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2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1. Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2. Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa
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§ 54.

1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Modlniczka w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Modlniczka (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Modlniczki
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Poz. 3993
Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Modlniczka
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Poz. 3993
Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Modlniczka
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Modlniczka współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
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Nr
działki
1/1
1/2
1/3
1/4
79
105
143
195
239
269
292/1
303
304/1
304/2
311/1
311/2
317/2
317/3
317/5
317/6
322
396
442
551/1
557/2
559/1
559/2
567
588/10
588/14
588/5
588/7
588/8
588/9
588/10
588/14
620/6
621/2
639/3
639/10
639/11
639/12
642/1
642/2
655
693/1
693/2
693/5

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,72
0,0048
0,0034
0,02
0,13
1,63
0,44
0,15
0,06
0,41
0,08
0,40
0,0004
0,07
0,0028
0,39
0,72
0,10
0,15
0,08
0,07
0,15
0,10
0,0090
0,01
0,0006
0,06
0,03
0,03
0,02
0,01
0,0480
0,00
0,02
0,03
0,02
0,29
0,21
0,0847
0,0466
0,0164
0,5817
0,0020
0,18
0,03
0,00
0,01
0,03

OPIS
część ul. Słowiańskiej
część ul. Słowiańskiej
część ul. Słowiańskiej
część ul. Słowiańskiej
boczna od ul. Na Brzezie
wysypisko
ul. Na Brzezie
ul. Słoneczna
ul. Okólna
ul. Orzechowa
ul. Sąsiedzka
część ul. Wąwozowej
część ul. Wąwozowej
część ul. Wąwozowej
część ul. Miodowej
część ul. Miodowej
staw, plac zabaw
staw, plac zabaw
staw, plac zabaw
staw, plac zabaw
ul. Deptak
ul. Na Wedonkach
ul. Kwiecista
zbiornik przy ul. Łąkowej
poszerzenie ul. Słowiańskiej
część ul. Łąkowej
część ul. Łąkowej
ul. Marii
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
część ul. Zielnej
działka przy "węźle"
działka przy "węźle"
część ul. Willowej
część ul. Willowej
część ul. Willowej
część ul. Willowej
część ul. Łąkowej
część ul. Łąkowej
boczna od ul. Willowej
poszerzenie ul. Wrzosy
poszerzenie ul. Wrzosy
poszerzenie ul. Wrzosy
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67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

703
710
711/1
711/2
711/3
712
713
714
715/1
715/3
716/2
734
739/3
739/4
740
752/1
753/1
754/1
755/1
757
801/1
801/5
801/6
801/7
808/10
808/8
809/2
809/3
809/4
809/5
809/6
842
855/1
855/10
855/8
881
899
926/3
946
965/20
965/21
965/72
965/78
965/104
965/108
965/113
965/127
966
suma

0,21
0,02
0,4014
0,2619
0,9266
0,12
0,13
0,15
0,0014
0,02
0,0056
0,16
0,0146
0,4658
0,16
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0156
0,0107
0,28
0,0167
0,06
0,06
0,5569
0,1278
0,1257
0,1271
0,0320
0,05
0,01
0,02
0,00
0,13
0,38
0,34
0,22
0,11
0,01
0,0617
0,0863
0,1909
0,1415
0,3662
0,0576
0,33
14,6644
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ul. Wrzosy
ul. Zaułek
część ul. Krakowskiej
część ul. Krakowskiej
część ul. Krakowskiej
ul. Plac Norbertanek
staw
część ul. Nad Potokiem
część ul. Nad Potokiem
część ul. Nad Potokiem
część ul. Nad Potokiem
część ul. Dworskiej
przedszkole
przedszkole
część ul. Dworskiej
poszerzenie ul. Dworskiej
poszerzenie ul. Dworskiej
poszerzenie ul. Dworskiej
poszerzenie ul. Dworskiej
część ul. Dworskiej
część ul. Św. Faustyny
część ul. Św. Faustyny
część ul. Św. Faustyny
część ul. Św. Faustyny
droga polna przy szkole, boczna od ul. Św. Faustyny
droga pod autostradę
szkoła
działka za szkołą
działka za szkołą
działka za szkołą
działka za szkołą
ul. Podgórska
poszerzenie ul. Krakowskiej
poszerzenie ul. Krakowskiej
poszerzenie ul. Krakowskiej
droga do ul. Krakowskie Przedmieście
ul. Palmowa
las przy centrum "Witek"
ul. Kasztanowa
planowany plac zabaw
droga do planowanego placu zabaw
pod autostradę
działka obok "węzła" i ul. Willowej bez dojazdu
działka obok "węzła" i ul. Willowej bez dojazdu
ul. Lipowa
działka obok "węzła" i ul. Willowej bez dojazdu
działka obok "węzła" i ul. Willowej bez dojazdu
szatnie przy boisku

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA PRĄDNIK KORZKIEWSKI

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Prądnik
Korzkiewski oraz Sołtysie Prądnika Korzkiewskiego
i Radzie Sołeckiej Prądnika Korzkiewskiego.
§ 2.
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

3)
4)

5)

6)

§ 3.
1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Prądnik Korzkiewski.
3. Sołectwo obejmuje wieś Prądnik Korzkiewski.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
1. Zebranie Wiejskie.
2. Sołtys.
3. Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,

7)

c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia
w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie
Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem.
Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.

§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy
§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
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1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
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4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości
dokumentowane w formie zapisu elektronicznego
(audio) tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu,
Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
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4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
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2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołec-
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twa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
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g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy – w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata
zstępnym, małżonkiem, powinowatym pierwszego
stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
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c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej
może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do
głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym
biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
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Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
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1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów;
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia
i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
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3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego.
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego.
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
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2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
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4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
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3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26 marca 2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów
w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
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2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Prądnik Korzkiewski w Gminie Wielka
Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Prądnik Korzkiewski (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Prądnika Korzkiewskiego;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Prądnik Korzkiewski
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Prądnik Korzkiewski
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Prądnik Korzkiewski współdziała
z Wójtem Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3

Nr
działki
109/2
115/2
124/1

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,0290
0,0630
0,0415

OPIS
droga polna, równoległa do ul. Bronówka
droga polna, boczna od ul. Bronówka
studnia głębinowa
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

177/5
221/2
250/5
250/6
251/4
263/1
264
265
266/1
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278/1
279/1
280/1
281
282
suma
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0,3501
0,2030
0,0595
0,0256
0,4170
1,6050
0,4100
0,0980
1,1050
0,2010
0,0180
0,0440
0,0190
0,1250
0,1710
0,0350
0,0440
0,0050
0,0100
0,2690
0,0980
1,2955
0,0670
0,0090
0,1990
6,9311
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działka pod świetlicę
ujęcie wody
poszerzenie szlaku rowerowego
poszerzenie szlaku rowerowego
poszerzenie szlaku rowerowego
część ul. Ojcowskiej
ul. Skalska
część ul. Dąbie
ul. Fryderyka Chopina
ul. Bugaj
droga polna, boczna od ul. Bugaj
część ul. Lipowej
część ul. Lipowej
część ul. Dąbie
część ul. Bronówka
ul. Pstrągowa
część ul. Bronówka
część drogi bocznej od ul. Pod Moroniem
część drogi bocznej od ul. Pod Moroniem
droga boczna od ul. Ojcowskiej
ul. Nad Hamernią
część ul. Wesołej
część ul. Wesołej
poszerzenie ul. Pod Moroniem
szlak rowerowy

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
STATUT SOŁECTWA SZYCE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Szyce oraz
Sołtysie Szyc i Radzie Sołeckiej Szyc.

§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.

§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie.
2. Sołtys.
3. Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Szyce.
3) Sołectwo obejmuje wieś Szyce.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.

§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
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3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem
umieszczenia w/w informacji w internetowym
gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
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pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy

§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49.
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
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przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo
§ 13.

1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
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2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
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4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
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Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać
każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie
90 dni od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady
Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory
zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów, spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
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e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
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3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi
kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym
biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
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3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny
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§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
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2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego.

Poz. 3993
§ 41.

1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
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3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad
i warunków tych czynności
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołec-
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two planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
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Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Szyce w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Szyce (imię i nazwisko);
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c) Rada Sołecka Szyc;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Szyce
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Szyce
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Szyce współdziała z Wójtem Gminy
Wielka Wieś
1
2
3
4
5

23
20/7
93/4
97/15
97/17

0,1820
0,0207
0,0747
0,0238
0,1347

kamieniołom
zbiornik
działka dla celów infrastruktury komunalnej
droga przy "Park Hotel"
GOPS
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

97/18
97/20
100/18
102/7
102/8
103/2
110/17
140/3
140/5
148/7
148/9
158/10
181/3
184/4
184/5
184/6
186/7
186/9
187/2
188/2
189/5
189/7
190/2
191/2
193/4
193/6
194/5
194/7
195/21
196/2
197/3
198/8
198/10
199/11
199/13
201/38
201/42
201/44
201/46
208/3
209/3
210/1
211/5
211/7
212/3
213/1
214/3
215/1
216/1
suma

0,1009
1,3704
0,1173
0,0075
0,0015
0,0045
0,0377
0,0168
0,0247
0,3294
0,2801
0,0745
0,0030
0,0046
0,0011
0,0015
0,0084
0,0018
0,0019
0,0035
0,0035
0,0033
0,0025
0,0031
0,0009
0,0037
0,0050
0,0045
0,0044
0,0046
0,0045
0,0011
0,0043
0,0022
0,0006
0,0089
0,0051
0,0014
0,0044
0,0825
0,1341
0,1323
0,0139
0,0032
0,1453
0,0603
0,4364
0,0421
0,1889
4,1187
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GOPS
działka pod urząd
Urząd
poszerzenie ul. Wesołej
poszerzenie ul. Wesołej
poszerzenie ul. Wesołej
część drogi za urzędem
poszerzenie przy sklepie
poszerzenie przy sklepie
poszerzenie przy sklepie
poszerzenie przy sklepie
droga do pól
cmentarz przy drodze Kraków - Olkusz
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
poszerzenie drogi na "Wygwizdów"
droga do zakupionej na "Wygwizdowie"
droga na "Wygwizdów"
droga "Haft"
poszerzenie przy sklepie
poszerzenie przy sklepie
droga równoległa do ul. Wesołej
część drogi za urzędem
droga naprzeciw ul. Wesołej
droga polna przyległa do 214/3
droga "Teklomir"

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA TOMASZOWICE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Tomaszowice oraz Sołtysie Tomaszowic i Radzie Sołeckiej Tomaszowic.

3)
4)

§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

5)

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd
Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Tomaszowice.
3) Sołectwo obejmuje wieś Tomaszowice.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy
mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:

6)

7)

a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem
umieszczenia w/w informacji w internetowym
gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust.5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.

§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa
zostali
o nim
powiadomieni
zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na
liczbę obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim
obecnych, co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy
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§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy.
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”, następnie
„przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
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3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji
publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie 7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza się informację o stwierdzeniu nieważności
uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
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4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej
raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
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2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa w zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy
o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań
jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek
2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od
początku kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
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§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w §16 pkt. 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
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3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających
czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej
komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje otwartego
losowania składu komisji. Losowanie nie dotyczy
Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy – w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
5. Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
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4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się
w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym
znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone
w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
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4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem
w spisie wyborców pobranie kart do głosowania.
Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
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2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w §16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni

Poz. 3993
§ 37.

1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów
powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem
Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
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§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu.
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§ 45.

1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM
§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
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3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw,
ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
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2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Tomaszowice w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Tomaszowice (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Tomaszowic;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Tomaszowice
Tomaszow
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Tomaszowice
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Tomaszowice współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nr
działki
7
14
23
38/1
58
71
72/1
101
121
150
163
179
206
271
328/2
330/3
341/4
347/1
347/2
347/3
353/1
367
375
396
415
427
435/2
436/2
438
440
441
503
504
523
585
suma

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,12
0,09
0,13
0,13
0,54
0,20
0,52
0,14
0,13
0,23
0,10
0,50
0,25
0,10
0,01
0,11
0,04
0,21
2,51
0,00
0,0266
0,08
0,44
0,17
0,04
0,02
0,01
0,01
0,06
0,13
0,07
0,84
0,23
0,02
0,29
8,4966

OPIS
część ul. Brzozowej
droga polna, boczna od ul. Brzozowej
część ul. Brzozowej
droga polna, boczna od ul. Brzozowej
część ul. Spacerowej
część ul. Spacerowej
część ul. Brzozowej
droga do lasu przy ul. Leszczynowej
ul. Leszczynowa
ul. Topolowa
droga do dworu, boczna od ul. Brzozowej
ul. Podskalany
ul. Różana
ul. Wiejska
część ul. Widokowej
część ul. Widokowej
część ul. Widokowej
część ul. Ujazdowskiej
część ul. Ujazdowskiej
część ul. Ujazdowskiej
poszerzenie ul. Ujazdowskiej
ul. Słoneczna
część ul. Spokojnej
ul. Kolberga
część ul. Spokojnej
działka na skrzyżowaniu ul. Spokojnej z ul. Krakowską
działka w centrum, przy ul. Krakowskiej
działka w centrum, przy ul. Krakowskiej
plac zabaw
plac za remizą
część ul. Spokojnej
ul. Wspólna
ul. Skotnicka
stara remiza
ul. Zacisze

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA WIELKA WIEŚ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Gminie,
Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie
oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to odpowiednio
Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Wielka Wieś oraz Sołtysie
Wielkiej Wsi i Radzie Sołeckiej Wielkiej Wsi.
§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Wielka Wieś.
3) Sołectwo obejmuje wieś Wielka Wieś.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy
mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:
a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,

b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
3) Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
4) Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać
zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem.
5) Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
6) W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust. 5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7) Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien
określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.
§ 9. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:
1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących
dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim
obecnych, co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania
wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
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§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód
własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy.
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”, następnie
„przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
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3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo.
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie
7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza
się informację o stwierdzeniu nieważności uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
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4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest powiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu
sprawozdań z działalności, co najmniej raz w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
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3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa w zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obsza-
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rze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad
gmin.
§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w §16 pkt. 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
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3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.
1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
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§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi
kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej.
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz
zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są
obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
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5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy.
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem
w spisie wyborców pobranie kart do głosowania.
Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
5) Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
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3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w §16 pkt. 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów;
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia
i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w §16 pkt. 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3. Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
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§ 37.

1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przeprowadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt. 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów
powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty
odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
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3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów
§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej

Poz. 3993
§ 45.

1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym
czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
3) Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia.
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM

§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr. PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.
4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu.

§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi
4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
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finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów
w ramach powszechnie obowiązujących przepisów
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.

Poz. 3993

2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa.
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Wielka Wieś w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Wielka Wieś (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Wielkiej Wsi;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Wielka Wieś
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nrr 2 do Statutu Sołectwa Wielka Wieś
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Wielka Wieś współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3

Nr
działki
32
48
50

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,05
0,03
0,28

OPIS
droga polna, część bocznej od ul. Basztowej
droga polna, część bocznej od ul. Basztowej
ul. Basztowa
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

66
77
83
10/6
100/6
100/8
109/5
109/7
109/9
116
121
123
131
142
143
144
166/1
171/2
173
192
257/1
257/2
283/1
287/1
288/1
289/1
290
291/1
292
342/1
342/2
342/3
352
354
369
370
413/1
415
431
451
461
479
486
499
524
suma

0,35
0,05
0,18
0,0684
0,0186
0,0104
0,04
0,02
0,02
0,21
0,01
0,06
0,03
0,27
0,16
0,16
0,54
0,63
0,20
0,20
0,07
0,03
0,04
0,01
0,04
0,01
0,36
0,48
0,64
0,1000
0,0246
0,0800
0,15
0,15
0,01
0,02
0,0400
2,73
0,11
0,71
0,05
0,66
0,15
0,07
0,02
10,3420
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droga boczna od ul. Krakowskiej, "starodroże"
droga polna, boczna od "starodroża", przy ul. Krakowskiej
ul. Zamkowa
droga boczna od ul. Słonecznej
pompownia przy ul. Słonecznej
droga do pompowni przy ul. Słonecznej
część ul. Uroczej
część ul. Uroczej
część ul. Uroczej
ul. Wieszczy dół
droga łącząca ul. Krakowską z ul. Wieszczy Dół
ul. Winna
działka przy ul. Winnej
działka przy ul. Zacisze
ul. Zacisze
ul. Szlachecka
Przedszkole, Szkoła
ul. Szkolna
działka przy ul. Zacisze
ul. Prądnicka
GZK, poczta
OSP
poszerzenie ul. Wesołej
poszerzenie ul. Wesołej
poszerzenie ul. Wesołej
poszerzenie ul. Wesołej
ul. Bliźniaków
ul. Wesoła
las, końcówka płn. ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
część ul. Źródlanej
ul. Ujazdowska
część ul. Źródlanej
działka przy ul. Stromej
działka przy ul. Stromej
pompownia przy ul. Spokojnej
ul. Stroma i ul. Centralna
ul. Podegrodzie
ul. Spokojna i ul. Polna
droga boczna od ul. Stromej, równoległa do ul. Podegrodzie
ul. Słoneczna
ul. Spacerowa
studnie, działka przy ul. Centralnej
parking GZK, poczta

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Poz. 3993
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA WIERZCHOWIE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa
o Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy, Sołectwie oraz Sołtysie i Radzie Sołeckiej oznacza to
odpowiednio Gminę Wielka Wieś, Sołectwo Wierzchowie oraz Sołtysie Wierzchowia i Radzie Sołeckiej Wierzchowia.

3)
4)

§ 2.
1) Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.
2) Sołectwo jest utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

5)

§ 3.
1) Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2) Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo
Wierzchowie.
3) Sołectwo obejmuje wieś Wierzchowie.
4) Terytorium Sołectwa określa załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i niniejszego
Statutu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje
Rada Gminy oraz Wójt.
Rozdział 2
ORGANY SOŁECTWA
§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie.
2) Sołtys.
3) Rada Sołecka.
DZIAŁ I
Zebrania Wiejskie
§ 7.
1) Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym
Sołectwa.
2) Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin wpisany do rejestru wyborców danego Sołectwa.
3) W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć osoby nieuprawnione do głosowania, które stanowią publiczność.
§ 8.
1) Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
z własnej inicjatywy.
2) Zebranie Wiejskie może być zwoływane na wniosek
złożony Sołtysowi przez:

6)

a) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców
Sołectwa,
b) Wójta,
c) zwykłą większość członków Rady Sołeckiej,
d) radnego Rady Gminy z danego sołectwa.
Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, oraz jest zobowiązany przekazać zawiadomienie Urzędowi Gminy celem umieszczenia
w/w informacji w internetowym gminnym Biuletynie
Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed
planowanym terminem.
Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 2, Sołtys jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku
wynikającego z ust. 3 lub ust. 5, Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 9.

1) Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, bez względu na liczbę
obecnych, z zastrzeżeniem zebrań dotyczących dysponowania mieniem komunalnym.
2) Zebranie Wiejskie dotyczące dysponowania mieniem
komunalnym, określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i jest na nim obecnych, co
najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania.
3) Zebranie otwiera Sołtys, a obradom przewodniczy
Przewodniczący Zebrania, którego wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
4) Projekt porządku obrad powinien być konsultowany
z Radą Sołecką.
5) Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez zwołującego zebranie.
6) Sekretarza do protokołowania przebiegu zebrania wybiera Zebranie Wiejskie zwykłą większością głosów.
7) Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W sprawach
zawiłych i wymagających szczegółowych danych
z zakresu prac Urzędu Gminy, Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub Wójta, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, którzy
wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzędu Gminy, w celu należytego
przedstawienia sprawy.
§ 10. Do zadań Zebrania Wiejskiego, o ile przepisy
szczególne w tym postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, należy:
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1) Rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
2) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:
a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa;
b) utworzenia, likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego terytorium;
3) Wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich
istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających
zakres kompetencji Sołectwa.
4) Dysponowanie Funduszem Sołeckim według zasad
określonych w § 49
5) Podejmowanie, rozwijanie i występowanie z inicjatywami
społecznymi na rzecz Sołectwa dotyczącymi mn.:
a) budowy, rozbudowy lub remontu infrastruktury
technicznej na terenie Sołectwa;
b) akcji i konkursów mających na celu poprawę
stanu sanitarnego, porządku, estetyki i bezpieczeństwa;
c) przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty;
d) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;
e) pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców.
7) Współdziałanie z Wójtem w zarządzaniu mieniem
komunalnym wymienionym w załączniku Nr 2 do
Statutu Sołectwa.
8) Wyrażanie zgody na zbycie mienia komunalnego
bądź jego części wymienionym w załączniku Nr 2
do Statutu Sołectwa.
9) Uzgadnianie z Wójtem przeznaczenia pożytków uzyskanych z zarządzonego mienia, które stanowi dochód własny Gminy.
10) Ustalenie zadań dla Sołtysa, do realizacji pomiędzy
Zebraniami Wiejskimi.
§ 11. W celu realizacji zadań wynikających z § 10
Zebranie Wiejskie:
1) Podejmuje uchwały.
2) Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach znaczących dla mieszkańców Sołectwa.
3) Współpracuje z Radnymi Rady Gminy
§ 12.
1) Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy
członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności
przewodniczący zebrania liczy głosy oddane „za”,
następnie „przeciw” na końcu „wstrzymujące się”.
3) Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą
zwykłą większością głosów.
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4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
licząca, co najmniej trzy osoby, według zasad określonych przez Przewodniczącego Zebrania.
5) Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są
nieważne.
6) Nieważność uchwały w części lub w całości stwierdza
Rada Gminy na najbliższej Sesji, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Rady.
7) O stwierdzeniu nieważności uchwały Wójt powiadamia Sołectwo
§ 13.
1) Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania;
c) informację kto przewodniczył zebraniu;
d) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;
e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego
zebrania;
f) ostateczny porządek obrad;
g) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności
między zebraniami;
h) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień
i dyskusji;
i) zgłoszone i uchwalone wnioski;
j) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem
wyników głosowania;
k) podpisy przewodniczącego zebrania i sekretarza;
2) Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdej
kadencji.
3) Zebranie Wiejskie może być w miarę możliwości dokumentowane w formie zapisu elektronicznego (audio)
tak, aby w razie zastrzeżeń do protokołu, Przewodniczący mógł dokonać stosownych wyjaśnień.
4) Z każdego zebrania sporządzana jest lista obecności
mieszkańców, na której każdy składa własnoręcznie
podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.
5) Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu,
robienia z niego notatek i wyciągów, na zasadach
określonych w ustawie o dostępności informacji publicznej i Statucie Gminy.
6) Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim, Sołtys wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie w terminie
7 dni od zebrania. W tym samym terminie wywiesza
się informację o stwierdzeniu nieważności uchwały.
7) Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania.
§ 14.
1) Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia
zebrania przekazać Radzie Gminy i Wójtowi odpis
protokołu wraz z załącznikami i uchwałami.
2) Rada Gminy i Wójt kontroluje wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych w
niniejszym Statucie.
3) Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego do
realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami.
4) O sposobie załatwiania uchwał Zebrania Wiejskiego
oraz podjętych na nim wniosków (z wyjątkiem
wniosków do budżetu Gminy), bądź o braku możliwości ich załatwienia Wójt zobowiązany jest po-
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wiadomić Sołtysa w odniesieniu do spraw będących w jego kompetencji, a Przewodniczący Rady
Gminy w odniesieniu do spraw będących
w kompetencji Rady Gminy.
5) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno
nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, jednak
nie później niż po 30 dniach od doręczenia protokołu zgodnie z ust. 1.
DZIAŁ II
Sołtys
§ 15.
1) Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.
2) Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej;
b) zwoływanie i przedstawianie Radzie Sołeckiej
projektu porządku obrad Zebrań Wiejskich;
c) zwoływanie zebrań Rady Sołeckiej;
d) przewodnictwo i organizacja pracy Rady Sołeckiej;
e) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, oraz
przed Radą Gminy i Wójtem;
g) działanie stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta;
h) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
i) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz kierowanie
ich realizacją;
j) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa,
na ich prośbę, w sprawie przyznania im świadczeń z pomocy społecznej, ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności;
k) sporządzanie i przekładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego sołectwa;
l) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze
swojej działalności pomiędzy zebraniami;
m) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;
n) Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z działalności, co najmniej raz
w roku;
o) przekazywać protokoły Zebrań Wiejskich i uchwał
na nich podjętych Wójtowi i Radzie Gminy.
3) W celu realizacji w/w zadań Sołtys współpracuje
z Radą Sołecką.
4) Sołtys ma obowiązek udziału w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ III
Rada Sołecka
§ 16.
1) Rada Sołecka wspomaga działanie Sołtysa.
2) Rada Sołecka składa się z 3 członków – w sołectwach
do 500 mieszkańców, 4 od 500 do 1000 a z 5 członków – w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców.
3) Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
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4) Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeśli wzięło
w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sołeckiej.
5) Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
a) przygotowywanie propozycji działania sołectwa
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
b) udzielenie pomocy przy przygotowaniu Zebrań
Wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał;
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
d) sporządzanie projektów wystąpień do organów
Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje sołectwa, w tym występowanie z wnioskiem do organów Gminy
o przeprowadzenie kontroli wskazanych działań
jednostek organizacyjnych Gminy;
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa;
f) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich;
g) opiniowanie wszelkich spraw przekazanych
przez Wójta, Radę Gminy i radnego z terenu sołectwa;
6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
7) Zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, zawiadamiając
o tym Radnych działających na terenie Sołectwa.
8) Na posiedzenie Rady Sołeckiej mogą być również
zaproszeni goście.
9) Sołtys może również na posiedzenie Rady Sołeckiej
zaprosić osobę, której obecność może być pomocna przy omawianych sprawach.
10) W razie nie zwołania w danym kwartale kalendarzowym posiedzenia Rady Sołeckiej przez Sołtysa,
Wójt lub Radny Gminy działający na terenie Sołectwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Sołeckiej powinien zwołać posiedzenie
Rady Sołeckiej w terminie 14 dni licząc od początku
kolejnego kwartału.
11) Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za
i przeciw rozstrzyga głos Sołtysa.
12) Z posiedzenia Rady Sołeckiej zostaje sporządzony
protokół, który Sołtys przekazuje Radzie Gminy
i Wójtowi w terminie 14 dni.
§ 17.
1) W okresie między Zebraniami Wiejskimi, Sołtysowi
i Radzie Sołeckiej wspólnie przysługują uprawnienia określone w § 10 pkt 4 do 7 niniejszego Statutu.
2) Na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołtys ma obowiązek poinformować o działaniach podjętych w ramach uprawnień określonych w ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 18. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej
przysługuje osobom zamieszkałym na obszarze Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do rad gmin,
wpisanym do rejestru wyborców.
§ 19. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać
każdy mieszkaniec Sołectwa, zamieszkały na obszarze Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad gmin.
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§ 20.
1) Wybory są równe –wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2) Wybory są bezpośrednie –wyborcy wybierają Sołtysa
i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3) Wybory są większościowe:
a) na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą ilość głosów;
b) na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w liczbie określonej w § 16 pkt 2.
4) Wybory są tajne –komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
5) Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata.
§ 21.
1) Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 42, § 45 oraz § 46.
2) Wybory zarządza się dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym
na niedzielę.
3) Wybory zarządza Wójt nie później niż w terminie 90 dni
od zaprzysiężenia nowo wybranej Rady Gminy, ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory zgłoszenia kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie, kart do głosowania, protokołów głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów,
spis wyborców oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
4) O terminie wyborów Wójt zawiadamia mieszkańców
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 22.
1) Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośród pracowników Urzędu Gminy.
2) Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
a) rejestrowanie kandydatów odrębnie na Sołtysa
i do Rady Sołeckiej;
b) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
c) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenia sołeckim komisjom wyborczym;
d) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą
sołeckich komisji wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do
publicznej wiadomości;
f) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie
Gminy;
g) interpretowanie przepisów niniejszego rozdziału
w zakresie dotyczącym wyborów;
h) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy;
3) Do zadań pełnomocnika komisji ds. wyborów sołeckich należy także:
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i do Rady Sołeckiej, oraz do sołeckiej komisji
wyborczej;
b) koordynowanie organizacyjnego przygotowania
wyborów;
c) współdziałanie z dysponentami lokali wyborczych;
d) szkolenie sołeckich komisji wyborczych;
e) kontrolowanie prawidłowego spisu wyborców;
f) przyjmowanie protestów wyborczych;
§ 23.

1) Pełnomocnik lub Wójt powołuje sołeckie komisje
wyborcze do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 3 osób, w tym
Przewodniczący i jego zastępca, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym Sołectwie.
2) Komisji przewodniczy osoba delegowana przez Wójta
spośród pracowników Urzędu lub innych jednostek
organizacyjnych Gminy.
3) Zastępcę Przewodniczącego sołeckiej komisji wyborczej wybiera się spośród pozostałych członków
komisji.
4) W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób do sołeckiej komisji wyborczej pełnomocnik dokonuje
otwartego losowania składu komisji. Losowanie
nie dotyczy Przewodniczącego komisji.
5) W przypadku, gdy do komisji zgłoszono mniej niż
3 kandydatów, Wójt uzupełnia skład komisji poprzez delegowanie do niej pracowników Urzędu
Gminy lub innych jednostek organizacyjnych Gminy –w celu osiągnięcia przez komisje minimalnej
liczebności składu.
6) Do zadań Sołeckiej Komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzanie głosowania w Sołectwie;
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
c) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie
i podanie ich do publicznej wiadomości;
d) przekazanie wyników głosowania Pełnomocnikowi ds. wyborów sołeckich;
e) wykonywanie innych czynności określonych
w statucie lub zleconych przez Radę Gminy lub
Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich;
7) Tryb pracy i siedziby sołeckich komisji wyborczych
określa Wójt.
§ 24.
1) Każdy z kandydatów na Sołtysa może zgłosić po jednej osobie do składu komisji.
2) Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, małżonkiem, powinowatym
pierwszego stopnia ani rodzeństwem oraz przysposobionym.
3) Członkostwo w Komisji wyborczej wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) nie podjęcia pracy w Komisji bez usprawiedliwienia;
c) zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2;
4) W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Pełnomocnik uzupełnia skład osobowy
komisji.
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§ 25.
1) Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłasza
się Pełnomocnikowi w terminie nie późniejszym niż
na 14 dni przed planowanymi wyborami.
2) Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może
każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z podpisami mieszkańców Sołectwa, posiadającymi
prawa wyborcze do Rady Gminy popierającymi kandydatów na sołtysa.
3) Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na
Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
4) Kandydata na Sołtysa powinno popierać, co najmniej
20 mieszkańców, uprawnionych do głosowania
w danym sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających,
5) Zgłaszając kandydata na Sołtysa należy podać jego
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dokładny adres zamieszkania, wiek.
6) Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Pełnomocnik sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w gminnym biuletynie informacji publicznej, w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
7) Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do
Rady sołeckiej
§ 26.
1) Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
2) Nie prowadzi się kampanii wyborczej od dnia poprzedzającego wybory.
§ 27.
1) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszcza się w kolejności alfabetycznej, oraz zwięzłą
informację o sposobie głosowania.
2) Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Pełnomocnika ds. wyborów.
3) Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po
jednej stronie.
§ 28. Głosowanie odbywa się bez przerwy między
godziną 8.00 a 16.00.
§ 29.
1) Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
2) Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna
ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się wystarczająca ilość miejsc zapewniających tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są
obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3) Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego
zakończenia w lokalu wyborczym powinni być
obecni przynajmniej dwaj członkowie Sołeckiej
Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
4) Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być
obecni mężowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa.
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5) Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć jednego męża
zaufania. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne
upoważnienie wystawione przez kandydata, którego reprezentuje
§ 30.
1) Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje
się do spisów wyborców.
2) Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.
3) Najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów Urząd
Gminy sporządza, na podstawie rejestru wyborców, spis wyborców dla sołectwa.
4) W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy.
5) Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości
sporządzenia spisu, poprzez wgląd tylko do jego
danych osobowych zamieszczonych w spisie.
6) O terminach udostępniania spisu do sprawdzenia
Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowy.
7) Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione
reklamacje nie później niż na 7 dni przed terminem
wyborów. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej wniesienia i wydać
decyzję w sprawie.
8) Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub na powodującą skreślenie ze spisu osoba wnosząca reklamację lub skreślona ze spisu może wnieść skargę do Rady Gminy
§ 31.
1) Sołecka komisja wyborcza, może zażądać od wyborcy
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Wyborca nieujęty w spisie wyborców zostanie do
niego dopisany, jeśli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
3) Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie
wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli odmówi potwierdzenia, komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi”.
§ 32.
1) Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się
do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
2) Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może
pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji oraz mężów zaufania.
3) Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia
znak „X” w karcie przy tym kandydacie, na którego
oddaje głos.
4) Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca
stawia znak „X” w kratce przy kandydacie lub kandydatach, na których oddaje głos, lecz przy liczbie kandydatów nie większej niż określonej w § 16 pkt 2.
§ 33. Po zakończeniu głosowania sołecka komisja
wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę
wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2) Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę
wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się
w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób
liczbę oddanych głosów.
3) Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej
części oraz kart innych niż określone niniejszym
Statutem –nie bierze się pod uwagę.
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4) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
5) Komisja ustala liczbę głosów nieważnych oraz ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 34. Za nieważne uważa się głosy:
1) Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) Jeżeli na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej
umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż określonej w § 16 pkt 2.
3) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umieścił
znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów.
§ 35.
1) Sołecka komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2) W protokole należy wymienić ilość:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
c) głosów nieważnych;
d) głosów ważnych;
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych
kandydatów;
3) W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz opisuje inne istotne
okoliczności związane z przebiegiem głosowania
i ustaleniem wyników głosowania.
4) Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej, obecne przy
jego sporządzaniu.
5) Mężom zaufania obecnym przy sporządzaniu protokołu przysługuje prawo wniesienia do niego uwag
z podaniem konkretnych zarzutów dotyczących
przebiegu wyborów.
6) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego oraz przekazuje drugi egzemplarz protokołu Pełnomocnikowi.
7) Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do
głosowania wykorzystanymi i niewykorzystanymi
oraz inne dokumenty ze swojej pracy komisja oddaje osobie upoważnionej przez Wójta. Materiały
te i dokumenty przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.
§ 36.
1) Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2) Wybranymi do Rady Sołeckiej – w liczbie z godnej
z określoną w § 16 pkt 2 - zostają kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3) Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów pełnomocnik ds. wyborów przeprowadza
wybory uzupełniające określone w § 44 w terminie
14 dni.
§ 37.
1) Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został
zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie przepro-
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wadza się wyborów, a za wybranego na sołtysa
uważa się zarejestrowanego kandydata.
2) Jeżeli w sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
Zostało zarejestrowanych tylu kandydatów ilu
przewiduje niniejszy regulamin w § 16 pkt 2 wówczas nie przeprowadza się wyborów a za wybranych do rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych
kandydatów.
3) Jeżeli w Sołectwie w wyborach do Rady Sołeckiej
została zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż
określona w § 16 pkt 2, wówczas Wójt Gminy zarządza dodatkowy pięciodniowy termin zgłaszania
kandydatów do Rady Sołeckiej. Jeżeli po tym terminie nie została zgłoszona żadna nowa kandydatura, wyboru brakujących członków Rady Sołeckiej
dokonuje najbliższe Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
4) O odstąpieniu od przeprowadzenia wyborów w związku
z zapisem ust. 1 i 2 Pełnomocnik ds. wyborów powiadania mieszkańców miejscowości w terminie
14 dni przed wcześniej planowanymi wyborami.
§ 38.
1) W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie do Wójta za pośrednictwem Pełnomocnika, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących
wyborów.
§ 39.
1) Pełnomocnik bada zarzuty podniesione w proteście
w terminie 7 dni od daty jego złożenia, a także
sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.
2) Z przeprowadzonych czynności, o których mowa
w ust. 1, Pełnomocnik sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem
rozstrzygnięcia protestu.
3) O wyniku rozstrzygnięcia protestu Wójt pisemnie
informuje niezwłocznie protestującego
§ 40.
1) W razie nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby
mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, Wójt stwierdza ważność wyborów
w terminie 7 dni.
2) W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów Wójt unieważnia wybory w sołectwie, w którym uwzględniono protest i zarządza w nim powtórne wybory
w ciągu 14 dni, informując jednocześnie pisemnie
o zajętym stanowisku protestującego
§ 41.
1) Administracyjno-techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt.
2) Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywane są
z budżetu Gminy.
3) Rada Gminy w drodze uchwały określi wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych oraz pełnomocnika ds. wyborów.
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§ 42.
1) Mandat Sołtysa wygasa wskutek:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c) odwołania w drodze referendum;
d) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych;
e) częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
f) utraty prawa wyborczego w Sołectwie lub braku
tego prawa w dniu wyborów;
g) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) upływu kadencji;
2) W przypadkach określonych w ust. 1 lit b-g wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie
mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
3) W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek,
o których mowa w ust. 1 lit b-g mandat wygasa
z mocy prawa z upływem tego terminu.
4) Rada Gminy lub Wójt może zawiesić wykonywanie
mandatu Sołtysa w przypadku określonym w § 46.
5) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej
3. Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
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4) Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 18 - § 41 niniejszego Statutu.
§ 45.
1) Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do upływu
kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.
W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba
wyznaczona przez Wójta spośród członków Rady
Sołeckiej.
2) Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji w trakcie, której
został wybrany.
3) W razie niemożności wyznaczenia osoby wskazanej
w ust. 1 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Członków Rady Sołeckiej.
§ 46.
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa przez Sołtysa Rada Gminy lub Wójt
może, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zawiesić
wykonywanie jego mandatu, nie dłużej jednak niż do
ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.
2) W takim przypadku Wójt wyznacza spośród członków
Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.
Rozdział 4
GOSPODARKA MIENIEM

§ 43.
1) Sołtys może zostać odwołany w drodze referendum
przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonuje obowiązków Sołtysa dłużej niż
przez okres kolejnych 6 miesięcy;
b) narusza postanowienia Statutu Sołectwa lub
uchwał Zebrania Wiejskiego;
c) dopuścił się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa;
2) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa zwołuje Wójt na dzień wolny od pracy, na
pisemny wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych
do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3) Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać,
podpisy osób wnioskujących, wraz z nr. PESEL, adresem, oraz uzasadnieniem.
4) Referendum, w sprawie głosowania nad odwołaniem
Sołtysa jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa.
5) Przepisy § 38 – 40 stosuje się odpowiednio.
4) O działaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wójt
zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia.
§ 44.
1) W przypadku, wystąpienia przesłanek określonych
w § 42 ust. 1 do 3, odwołania Sołtysa w referendum zgodnie z § 43 oraz w przypadkach określonych w § 36 ust. 3, Wójt zarządza przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające ustala się nie później niż na
30 dzień od wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa.
3) Wójt o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia mieszkańców Sołectwa
w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 8
ust. 4 niniejszego Statutu.

§ 47.
1) W przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu przez Gminę w drodze Uchwały Sołectwo może zarządzać przekazanym mieniem w zakresie
zwykłego zarządu.
2) Sołectwo, któremu przekazano mienie komunalne:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia;
b) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;
c) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania; lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności;
3) W odniesieniu do mienia komunalnego należącego
do Sołectwa oraz przekazanego przez Gminę, Sołectwo w drodze uchwały wyraża zgodę na jego
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę a także ograniczenie prawami rzeczowymi ograniczonymi.
§ 48.
1) Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach
budżetu gminy. Środki finansowe na działalność
Sołectwa określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.
2) Sołtys ma obowiązek zwołać Zebranie Wiejskie do
dnia 30 września w celu uchwalenia przez Sołectwo planu rzeczowego uwzględnionego następnie
w budżecie Gminy w celu wykorzystania środków
finansowych, o których mowa w § 49 niniejszego
Statutu.
3) Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest
przedstawić na pierwszym Zebraniu Wiejskim
w roku następującym sprawozdanie z gospodarki
finansowej sołectwa.
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4) Obsługę finansowo – księgową Sołectwa zapewnia
Wójt.
5) Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys
§ 49.
1) Sołectwo otrzymuje do dyspozycji w danym roku
budżetowym następujące środki finansowe:
a) środki wydzielone z budżetu gminy zwane dalej
„funduszem sołeckim”;
b) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych instytucji na rzecz Sołectwa;
c) kwoty uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia wiejskiego, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XXII/92/2004 z dnia 26.03.2004 r.
2) Środki pozostające do dyspozycji Sołectw mogą służyć pokryciu następujących wydatków:
a) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów
świetlic, budynków wielofunkcyjnych, strażnic
OSP, w tym remontów i modernizacji znajdujących się na terenie Sołectwa,
b) kosztów utrzymania porządku i czystości, a także
zieleni na działkach mienia komunalnego,
c) tworzenia i utrzymywania urządzeń, placów zabaw, ogródków i innych urządzeń rekreacyjnych,
d) remontów, budowy i modernizacji infrastruktury
technicznej.
3) Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 na
inne cele niż wymienione w ust. 2 oraz na rzecz innych podmiotów niż jednostki organizacyjne gminy wymaga zgody Rady Gminy.
§ 50. Sołectwo ma prawo organizowania na swoim
terenie imprez, wystaw, koncertów, konkursów
w ramach powszechnie obowiązujących przepisów.
Rozdział 5
KONTROLA I NADZÓR
§ 51.
1) Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Rada Gminy i Wójt sprawuje kontrolę nad działalnością Sołectwa.
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3) W przypadku stwierdzenia naruszeń Wójt ma obowiązek zawiadomić o tym Radę Gminy oraz Sołtysa.
4) W przypadku podjęcia uchwały przez Sołectwo, która
groziłaby dla Sołectwa lub Gminy stratami, Wójt
wstrzymuje jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji w tym zakresie przez Radę Gminy - nie dłużej
jednak niż na okres jednego miesiąca.
§ 52. Wójt, Radni oraz wyznaczeni przez Wójta pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
1) Sołtys podczas wykonywania swoich obowiązków
w miejscu publicznym na terenie miejscowości zobowiązany jest do noszenia identyfikatora z zamieszczonym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem,
oraz nazwą sołectwa.
2) Wójt gminy zapewni wykonanie identyfikatorów dla
Sołtysa
§ 54.
1) Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:
a) Sołectwo Wierzchowie w Gminie Wielka Wieś;
b) Sołtys Sołectwa Wierzchowie (imię i nazwisko);
c) Rada Sołecka Wierzchowia;
2) Pieczątkami określonymi w ust. 1 lit. a i b ma prawo
posługiwać się Sołtys. Pieczątkami określonymi
w ust. 1 lit. c mają prawo posługiwać się członkowie Rady Sołeckiej.
§ 55. Wszelkie zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Sołectwa w trybie uchwalonym przez
Radę Gminy.
§ 56. Niniejsze brzmienie Statutu Sołectwa wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nrr 1 do Statutu Sołectwa Wierzchowie
do uchwały Nrr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Wierzchowie
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiący własność Gminy Wielka Wieś w zarządzaniu, których Sołectwo Wierzchowie współdziała z Wójtem
Gminy Wielka Wieś.
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nr
działki
53
54
55
233
257/2
258/2
259/2
260/2
272
293/1
306/2
307/1
308/1
311/8
311/12
355/4
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370/1
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387/1
388
389
390

Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
0,0230
0,0140
0,0240
0,0570
0,1600
0,0330
0,0390
0,0630
0,2110
0,0800
0,0423
0,0050
0,0036
0,0793
0,0837
0,0270
0,0190
0,0850
0,1790
0,2170
0,2730
0,0790
0,0490
0,0310
0,1200
0,1990
0,2400
0,0760
0,1840
0,0960
0,0600
0,0320
0,0160
0,4990
0,0180
0,0670
0,2380
0,0860
0,1580
0,0630
0,0320
0,1070
0,3340
0,0290
0,1920
0,0060
0,0090
0,0741

OPIS
droga od centrum
działka w centrum
działka w centrum
plac centrum
droga od centrum
droga od centrum
droga od centrum
droga od centrum
plac centrum
droga od centrum
droga do Zabierzowa
droga do Zabierzowa
droga do Zabierzowa
droga do Zabierzowa
droga do Zabierzowa
droga do Zabierzowa
droga boczna od . Leśnej w Bęble
część drogi polnej przy ul. Leśnej w Bęble
część drogi polnej przy ul. Leśnej w Bęble
drogą, łączy się z ul. Zachruście Bębło
droga polna
droga boczna od ul. Zachruście Bębło
droga polna
droga polna
droga polna
droga na granicy z Zelkowem
przedłużenie ul. Leśnej Bębło
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga os. Murownia
droga od centrum
droga polna
droga, łączy się z ul. Zachruście (od centrum do Bębła)
droga od centrum
droga boczna od drogi do centrum
droga boczna od drogi do centrum
droga ogródki działkowe
droga ogródki działkowe
droga polna
droga do Zabierzowa
część drogi od ogródków działkowych
droga do Zabierzowa
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część drogi od ogródków działkowych

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
3993

3994
3994

UCHWAŁA NR XIII/161/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta
Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów
budowlanych zawierających azbest".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 403 ust.
2-5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 14 ust.
2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:

sta Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na
demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów
budowlanych zawierających azbest".

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VII/83/2011 Rady Miasta
Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia
"Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Mia-

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XIII/189/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. Do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr V/60/
2011 z dnia 24 lutego 2011 w sprawie stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na
terenie Gminy Miasto Zakopane (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 180 poz. 1429) zmienionej uchwałą
Rady Miasta Nr X/115/2011 z dnia 5 maja 2011r (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego Nr 241 poz.1941) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1
pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) ul. Krupówki - 10 zł.
3995

2) Plac w Kużnicach - w miesiącach: kwiecień,
maj, październik, listopad i grudzień - 1 zł,
w pozostałym okresie – 8 zł.
3) pozostałych dróg gminnych - 8 zł."
2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) stragany niebędące obiektami budowlanymi
i inne urządzenia na których prowadzona jest
działalność handlowa i usługowa.
- ul. Krupówki - 10 zł.
- Plac w Kużnicach - w miesiącach: kwiecień,
maj, październik, listopad i grudzień - 1 zł,
w pozostałym okresie – 8 zł.
- pozostałe drogi gminne - 8 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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ZARZĄDZENIE NR 80/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 721 z późn. zm.), art. 34
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zarządzam co następuje:

z upływem kadencji obecnej Rady, co stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i na stronie internetowej Starostwa.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 1. Ustalam treść ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej
przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w związku

z upoważnienia Starosty
Wicestarosta
Maria Siuda
Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 80/2011
Starosty Chrzanowskiego
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie
Starosty Chrzanowskiego
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
Zgodnie z art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 117, poz. 721 z późn. zm) oraz § 9 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62,
poz. 560) organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki
samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu
chrzanowskiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na
członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszanej wraz z telefonem kontaktowym,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład rady i przetwarzaniu danych osobowych
- opinię organizacji lub organu o kandydacie.
Zgłoszenia kandydatów należy składać na Dziennik
Podawczy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Powołanie przez Starostę Chrzanowskiego członków
powiatowej rady nastąpi w formie pisemnej w terminie
do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni
dzień dokonywania zgłoszeń.
z upoważnienia Starosty
Wicestarosta
Maria Siuda
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POROZUMIENIE NR SON.031.39.2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY WADOWICE
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wadowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót
drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej.
zawarte w Wadowicach pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta
2. Marta Królik - Wicestarosta
a Gminą Wadowice zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:
Ewa Filipiak - Burmistrz Wadowic
Porozumienie zawarto w oparciu o:
- art. 4 ust.1 pkt 6, ust. 5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
- art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.),
- art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
- Uchwałę Nr VI/29/2011 Rady Gminy Wadowice z dnia
12 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej i rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,
- Uchwałę Nr VI/58/2011 Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia
Gminie Wadowice prowadzenia w 2011r. zadania
publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej.
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest
powierzenie Gminie prowadzenia zadania związanego
z modernizacją drogi powiatowej poprzez budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice
(ul. Wałowa) - Wysoka, w m. Wadowice - ul. Wałowa
§ 2.
1. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora
w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia.
2. Gmina w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) zobowiązuje się do wyboru wykonawcy robót
objętych niniejszym porozumieniem oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi
robotami. Gmina umieści w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w warunkach umowy
z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę robót do udzielenia minimum 3-letnich gwarancji na
wykonane roboty.
3. Po zawarciu umowy z wykonawcą Gmina przedstawi
Powiatowi uwierzytelnioną kserokopię.
4. Gmina zobowiązana jest do realizacji prac zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) oraz na podstawie pozwolenia na budowę.

§ 3. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia w następujący sposób:
1) Powiat zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji zadania w 2011 r. ze środków z działu 600 rozdział 60014 § 6610 do wysokości: 40.000,00 zł (brutto)
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2) Gmina zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji zadania w 2011r. ze środków z działu 600 rozdział
60014 § 6050 do wysokości: 30.000,00 zł (brutto)
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
§ 4.
1. Termin zakończenia realizacji zadania: do 30.10.2011r.
2. Przekazanie placu budowy i odbiór robót (łącznie
z odbiorami pogwarancyjnymi) będzie następować
wspólnie, tj. przy udziale przedstawicieli Powiatu
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
§ 5.
1. Dotację, o której mowa w § 3 pkt 1 Powiat przekaże
Gminie za zrealizowane zadanie na rachunek nr: 37
8111 1019 2002 2002 0158 0001 po odbiorze robót
w terminie do 21 dni od przedłożenia przez Gminę
2 egz. uwierzytelnionych kserokopii protokołów
odbioru robót zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia wraz z kserokopiami faktur
wystawionych przez wykonawców oraz kosztorysami powykonawczymi.
2. W przypadku, gdy koszt zadania będzie niższy od
kwoty łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to koszty
ponoszone przez Powiat i Gminę ulegną zmianie
proporcjonalnie do wniesionego wkładu.
3. W przypadku, gdy koszt zadania będzie wyższy od
kwoty łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to różnica
zostanie pokryta przez Gminę.
4. Gmina przedstawi Powiatowi rozliczenie zadania wraz
z kserokopią zapłaty wydatków dokonanych zgodnie z celem, dla którego zawarto niniejsze porozumienie w terminie do 30 dni od daty zapłaty ostatniej faktury.
5. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków finansowych nastąpi w terminie do 30.11.2011 r.
6. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu powiatu wadowickiego zgodnie
z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane
zadanie, na które dotacja została udzielona.
7. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane nie
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zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 6.
1. Wykonane roboty zostaną przekazane na majątek
Powiatu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego w terminie do 30 listopada 2011 r.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał określenie zakresu i wartości wykonanych zadań.
Do protokołu dołączone będą (oryginały bądź
uwierzytelnione kserokopie) następujących dokumentów:
a) dokument PT,
b) projekt wykonawczy w zakresie realizowanego
zadania w 2011r.,
c) dokumentacja związana z użytkowaniem obiektu
budowlanego.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy Ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiat Wadowicki
Starosta
Jacek Jończyk
Wicestarosta
Marta Królik
Skarbnik Powiatu
Maria Warchoł

Gmina Wadowice
Burmistrz Wadowic
Ewa Filipiak
Skarbnik Gminy
Bożena Flasz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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