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UCHWAŁA NR XXV/253/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łany wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania,”;
2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisu wymienionego w ust. 1 nie stosuje się, gdy Zebranie odbywa się w drugim terminie.
Zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu, 15 minut później do wyznaczonego
w ogłoszonym terminie i jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania
uczestniczących w Zebraniu.;”;
3) w § 12 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) podejmowanie uchwał związanych z podziałem środków pozostawionych do dyspozycji Sołectwa,
w ramach budżetu Gminy, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem § 14 pkt 13),”;
4) w § 13 dodaje się ust. 5 o treści:
„5. Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.;”;
5) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. . Sołtys kieruje bieżącymi sprawami Sołectwa i reprezentuje je na zewnątrz w sprawach nie
zastrzeżonych dla innych organów Gminy.
2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań,
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przekazywanie Burmistrzowi w imieniu mieszkańców spraw publicznych dotyczących Sołectwa,
4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w Sołectwie oraz dbanie o czystość i porządek w Sołectwie,
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5) przekazywanie Burmistrzowi opinii i wniosków Zebrania w terminie 7 dni od ich podjęcia, wraz
z protokołem, listą obecności i podjętymi uchwałami,
6) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady i Burmistrza,
7) uczestniczenie w szkoleniach
Przewodniczącego Rady,

i naradach

sołtysów,

zwoływanych

przez

Burmistrza

oraz

8) wykonywanie zadań powierzonych przepisami prawa z zakresu administracji publicznej,
9) składanie Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady i zarządzeniach Burmistrza,
11) uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych inwestycji i remontów wykonanych na terenie
Sołectwa,
12) współpraca z Urzędem i Radą oraz opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, wnioskowanych
przez Urząd i Radę,
13) wykonywanie czynności związanych z gospodarką finansową Sołectwa, w tym w szczególności:
a) występowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, z wnioskiem do Burmistrza
o dokonanie zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej odnośnie
środków, które nie zostały wydatkowane na realizację danego zadania w określonej uchwale,
o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a) i przeznaczenie oszczędności na realizację innych zadań
o podobnym charakterze,
b) występowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, z wnioskiem do Burmistrza
o złożenie zmian do uchwały budżetowej Gminy, występujących pomiędzy działami
klasyfikacji budżetowej, dotyczących środków pozostałych z oszczędności na zadania
uchwalone w uchwale, o której mowa w § 12 ust. lit. a),
c) dysponowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, utworzoną w danym roku
budżetowym przez Zebranie w ramach uchwały, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a), rezerwą na
nieprzewidziane wydatki określone w Statucie.;”;
6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z tytułu pełnionej funkcji Sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych w odrębnej uchwale
Rady.;”;
7) w § 16 skreśla się ust. 3;
8) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Sołtysa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.;”;
9) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo wybierania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkującym na
obszarze Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.;”;
10) § 21 otrzymuje brzmienie:
„Sołtysem oraz Członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba stale zamieszkująca na obszarze
Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.;”;
11) § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu przeprowadzenia wyborów Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje Sołecką Komisję
Wyborczą liczącą od 4 do 5 osób, na zasadach określonych w ust. 2-7.
2. Jedną z osób w składzie Soleckiej Komisji Wyborczej jest pracownik Urzędu wyznaczony przez
Burmistrza.
3. Pozostałe osoby do pracy w Soleckiej Komisji Wyborczej w pierwszej kolejności wybierane są
w głosowaniu jawnym na Zebraniu.
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4. W przypadku nie wybrania przez Zebranie osób do pracy w Sołeckiej Komisji Wyborczej Burmistrz
uzupełnia pozostałe osoby do Sołeckiej Komisji Wyborczej spośród mieszkańców Gminy.
5. Sołecka Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Burmistrza, wybiera ze
swojego składu przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej.
6. Warunki organizacyjno – techniczne sprawnego przebiegu wyborów Sołtysa zapewnia Burmistrz.
7. Za pracę w Sołeckiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta ustalona przez Burmistrza.;”;
12) § 28 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje się do spisu wyborców.
2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
3. Spis wyborców dla Sołectwa sporządza się w 2 egzemplarzach najpóźniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
4. Aktualizacja spisu wyborców dokonywana jest w okresie od jego sporządzenia do chwili przekazania
spisu wyborców przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej.
5. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu
Sołeckiej Komisji Wyborczej.;”;
13) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy o godz. 16.00.;”;
14) w § 38 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie zwołane z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców
uprawnionych do głosowania, w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy, uchwala
do Burmistrza wniosek ze wskazaniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa
wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem..”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisława Grzęda

