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UCHWAŁA NR XLVII/618/VII/2018
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie : statutów sołectw w gminie Trzebinia
Na podstawie art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r.
poz.1875 ze zm.) , po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami na wniosek grupy radnych
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa organizację i zakres działania sołectw w Gminie Trzebinia w statutach stanowiących załączniki do
niniejszej uchwały:
1) załącznik nr 1 - statut sołectwa Bolęcin
2) załącznik nr 2 - statut sołectwa Czyżówka
3) załącznik nr 3 - statut sołectwa Dulowa
4) załącznik nr 4 - statut sołectwa Karniowice
5) załącznik nr 5 - statut sołectwa Lgota
6) załącznik nr 6 - statut sołectwa Młoszowa
7) załącznik nr 7 - statut sołectwa Myślachowice
8) załącznik nr 8 - statut sołectwa Piła Kościelecka
9) załącznik nr 9 - statut sołectwa Płoki
10) załącznik nr 10 - statut sołectwa Psary
§ 2.
Traci moc uchwała nr XXXI/467/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie:
statutów sołectw w Gminie Trzebinia.
§ 3.
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 1 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Bolęcin
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Bolęcin zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Bolęcin
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Bolęcina
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Bolęcin
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa,
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 3980

2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 3980

4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Bolęcin.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż

jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z
nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak

“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona
w Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 2 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Czyżówka
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Czyżówka zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Czyżówka
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Czyżówki
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Czyżówka
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
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6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 21 –

Poz. 3980

2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Czyżówka.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak “X”
przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów,
a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 3 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Dulowa
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Dulowa zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Dulowa,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Dulowej,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Dulowa,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Dulowej.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak
“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 40 –

Poz. 3980

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 4 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Karniowice
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Karniowice zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Karniowice,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Karniowic,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Karniowice,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 46 –

Poz. 3980

4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Karniowice.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z
nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak
“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 5 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Lgota
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Lgota zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Lgota,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Lgoty,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Lgota,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Lgota.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak “X”
przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 67 –

Poz. 3980

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 68 –

Poz. 3980

Załącznik nr 6 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r. .
STATUT SOŁECTWA Młoszowa
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Młoszowa zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Młoszowa,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Młoszowej,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Młoszowa,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Młoszowa.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak “X”
przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 7 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Myślachowice
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Myślachowice zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę
samorządową osób zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą
Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Myślachowice,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Myślachowic,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Myślachowice,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 87 –

Poz. 3980

4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Myślachowice.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak “X”
przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
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W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 8 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Piła Kościelecka
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Piła Kościelecka zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę
samorządową osób zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą
Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Piła
Kościelecka,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Piły Kościeleckiej,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Piła Kościelecka,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 99 –

Poz. 3980

2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Piła Kościelecka.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak
“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 103 –

Poz. 3980

Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
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poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 9 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Płoki
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Płoki zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Płoki,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Płok,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Płoki,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 113 –

Poz. 3980

4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Płoki.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak
“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
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Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
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8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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Załącznik nr 10 do uchwały
nr XLVII/ 618/VII/2018
Rady Miasta Trzebini
z dnia 25 maja 2018 r.
STATUT SOŁECTWA Psary
w Gminie T R Z E B I N I A
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Sołectwo Psary zwane dalej Sołectwem, stanowi wspólnotę samorządową osób
zamieszkujących na jego terenie. Jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Teren Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:










Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Trzebini,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Trzebini,
Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini,
Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Trzebini,
Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Psary,
Sołtysie- należy przez to rozumieć Sołtysa Psar,
Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką
w Sołectwie Psary,
Ustawie- należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie
gminnym z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych do niej zmian.
§ 2.

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian,
2) Statutu Gminy Trzebinia,
3) niniejszego statutu
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II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 3.
1. Organy Sołectwa stanowią:
1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym,
2) Sołtys,który jest organem wykonawczym, przy którym może działać
z wyboru Rada Sołecka składająca się z 5 osób nie licząc Sołtysa.
2. Działalność Rady Sołeckiej ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy dla
Sołtysa, jest działalnością wspomagającą dla Sołtysa.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Wybór nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji powoduje, że okres
wyboru upływa wraz z kadencją liczoną od powszechnych wyborów pierwotnych,
stanowi okres uzupełniający do 4 letniego okresu kadencji.
III. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 4.
1. Sołectwo działa na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców.
2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.
3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego,
o ile zostało ono przekazane Sołectwu,
4. Zadania określone w ust.3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) wydawanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa,
przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady, gdzie obowiązek konsultacji wynika
z przepisów prawa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) współpraca w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Gminy i Powiatu
z mieszkańcami Sołectwa,
6) udział Sołtysa w sesjach Rady lub osoby upoważnionej przez Sołtysa,
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7) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców Sołectwa.
5. Organy Gminy powiadamiają Sołectwo o podejmowanych i projektowanych
rozstrzygnięciach dotyczących Sołectwa.
6.Sołtys jest zobowiązany udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego
zapytania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma.
7. Sołectwo w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego, realizuje zadania z
zakresu ustawy dotyczącej tego funduszu.
§ 5.
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności:
1)uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej, jak też z realizacji funduszu sołeckiego,
3) opiniowania, obejmujących Sołectwo lub jego część, lokalizacji inwestycji
komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
4) podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
5) współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
organizacjami i instytucjami,
6) współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej itp.,
7) wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,
8) współdziałanie w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii
społecznych,
9) opiniowanie celowości zmiany granic Sołectwa,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o zaplanowanie przedsięwzięć
w budżecie Gminy w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego
wyodrębnienia na dany rok budżetowy,
11)innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.
§ 6.
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz
inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na jego obszarze,
w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu
bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
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§ 7.
1 Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania,
3) na wniosek Burmistrza.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 zebranie winno odbyć się w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanej tematyce obrad Zebrania Wiejskiego, Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej
na 7 dni przed terminem Zebrania.
4.W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa
urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz na co
najmniej 7 dni przed terminem z powiadomieniem mieszkańców Sołectwa jak
w ust.3.
5. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku - po jednym w każdym półroczu.
§ 8.
1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało prawidłowo zwołane,
oraz
2) uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych
mieszkańców lub odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 9.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek
Rady Sołeckiej z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub
pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na
przewodniczącego Zebrania.
2. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go
w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych, w głosowaniu jawnym.
3. Proponowaną tematykę i porządek Zebrania przedkłada Zebraniu Wiejskiemu
Sołtys. Zmiany do tego porządku i jego ustalenie uchwala Zebranie Wiejskie.
Zmiany zgłoszone do porządku obrad, przyjmowane są większością głosów osób
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,w głosowaniu jawnym.
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4. Zebranie Wiejskie wybiera każdorazowo sekretarza Zebrania sporządzającego
protokół z jego przebiegu a obejmujący w szczególności:
1) datę i miejsce zebrania,
2) przyjęty porządek obrad z wynikiem głosowania nad jego przyjęciem,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
4) treść podjętych uchwał z liczbą oddanych głosów,
5) skrócony opis przebiegu zebrania,
6) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 10.
1.Do zadań i uprawnień Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie, proponowanie tematyki obrad i przewodniczenie obradom Zebrania
Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) reprezentowanie Sołectwa,
4) uczestniczenie na zasadach określonych przepisami ustawowymi i statutowymi
w sesjach Rady, oraz w posiedzeniach komisji Rady,
5) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz
Rady Sołeckiej,
6) zwoływanie, proponowanie tematyki i przewodniczenie na posiedzeniach Rady
Sołeckiej,
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno- gospodarczych
i współuczestniczenie w ich realizacji,
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Urzędu w terminie
7 dni,
8) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy, wykonywanie zadań
z zakresu administracji publicznej w zakresie przekazywanych kompetencji,
9) informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
10) łagodzenie sporów międzyludzkich,
11) utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa,
12) inicjowanie przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego i ich
realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim
o ile został on wyodrębniony dla Sołectwa w Budżecie Gminy,
13) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności
oraz działalności Rady Sołeckiej i z realizacji zadań funduszu sołeckiego,
14) uczestnictwo w odbiorach robót wykonanych na terenie Sołectwa,
15) uczestniczenie w naradach i szkoleniach dla Sołtysów,
16) dbałość o składniki majątkowe Gminy, które znajdują się w dyspozycji sołectwa.
17) zapewnia składanie propozycji do budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady
dotyczącą procedury budżetowej.
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2.Sołtys otrzymuje diety oraz zwrot kosztów za podróże służbowe w wysokości
i na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 11.
1.Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia
przekazania do Urzędu, za wyjątkiem uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania
Wiejskiego bądź w samej uchwale, Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie
i zwraca Sołtysowi celem jej zmiany lub uchylenia przez Zebranie Wiejskie z
podaniem podstaw wstrzymania.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą zgodnie
ze Statutem Gminy, Rada Miasta może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego w
całości lub części.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem do czasu zajęcia stanowiska przez Radę.
§ 12.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są
podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.
5. W szczególności Rada Sołecka:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
2.Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy,
zwłaszcza przez:
1) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po
podjęciu - w ich realizacji,
2) służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
3) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich
realizacji,
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4) wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
5) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia
przez stosowne organy czy instytucje,
6) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
7) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia
mieszkańców Sołectwa Psary.
IV. WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 13.
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec
Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze Sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem
sądu,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje
prawo wyborcze i stale zamieszkuje na terenie Sołectwa.
§ 14.
1.Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz na dzień wolny od
pracy.
2.Burmistrz ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
3.Burmistrz powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na
obszarze Sołectwa, w składzie 5 członków w tym przewodniczącego, zastępcę
i trzech członków.
§ 15.
1.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej
Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy
mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami osób
popierającymi tego kandydata.
3.Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię
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i nazwisko, adres oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady
Sołeckiej.
4.Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
§ 16.
1.Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska
kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2.Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.
3.Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7°° do 18°°.
4.Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania
Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy
potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
5.Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
6. Komisja ma obowiązek żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania każdego zgłoszonego kandydata
posiadający pisemne upoważnienie podpisane przez co najmniej 10 osób
zgłaszających kandydatów.
§ 17.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak “X” w kratce
po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia
znak “X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów na których oddaje
głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
3.Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie.
4.Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano
karty do głosowania. 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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§ 18.
Za nieważne uważa się głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa umieszczono znak “X” przy więcej niż
jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak
“X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w
Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku “X” przy żadnym z nazwisk,
3) jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu.
§ 19.
1.Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania.
2. Protokół powinien zawierać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
a) liczbę głosów ważnych,
b) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje
jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi oraz podaje wyniki wyborów do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
§ 20.
1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się
pod uwagę ilość wydanych kart do głosowania.
2.Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne
wybory. W tych wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość
głosów.
3.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a
ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jej statutowy skład Burmistrz
zarządza losowanie.
W losowaniu biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
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Losowanie przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza.
§ 21.
1.W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza pisemne
protesty dotyczące ważności wyborów.
2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość
przeprowadzenia wyborów.
3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki
wyborów, Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni
od daty unieważnienia.
§ 22.
1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w
odniesieniu do Sołtysa, natomiast w przypadku członków Rady Sołeckiej
uzupełnienie jej składu następuje przez włączenie do składu Rady Sołeckiej tego
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.
Uzupełnienia dokonuje się na czas do końca kadencji z terminem liczonym od dnia
wyborów zarządzonych przez Burmistrza.
§ 23.
1.Sołtys jak i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze
referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania, zwanych dalej “inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią
Urzędu, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące
odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
3.Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi.
4.Inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot zamierzonego referendum.
5.Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady
Sołeckiej powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania.
6.Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40
dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi.
7.Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 130 –

Poz. 3980

8.Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do
poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej
niż jedną odpowiedź.
9.Odwołanie Sołtysa względnie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza
zakończenie działalności odwołanego organu.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego statutu dotyczące wyborów.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I GOSPODAROWANIE MIENIEM.
§ 24.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego i
podlega nadzorowi Burmistrza.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada odrębną
uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem
wynikają z uregulowań odrębnej ustawy.
VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.
§ 25.
1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności i organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 26.
1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada i Burmistrz jako organy
Gminy.
2. Rada i Burmistrz mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 131 –

Poz. 3980

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
1. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco
Rada na wniosek podmiotu mającego inicjatywę uchwałodawczą zgodnie ze Statutem
Gminy.
3.Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w sposób określony
przepisami prawa. Statut podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Przewodnicząca Rady Miasta
Trzebini
Grażyna Hrabia
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