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UCHWAŁA NR XL/296/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006 r. Nr 5 poz. 33 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Ćmielów, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
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terenie Miasta i Gminy Ćmielów, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/296/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Ćmielów powinien spełniać następujące
warunki:
1) w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek według wymagań określonych w
art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.), oraz załączy do niego następujące dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14
ust. 5, art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm.),
b) poświadczające o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego,
d) potwierdzające wymagane pozwolenia
i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia
usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
e) świadczące o dysponowaniu potencjałem finansowym, kadrowym i technicznym do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywania ich do gminy
zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz umoŜliwiające zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów
odbioru selektywnego odpadów,

f)

potwierdzające dysponowanie sprzętem
transportowym, specjalistycznym i informatycznym wraz z oprogramowaniem
i pozostały, który zapewni moŜliwość realizacji systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy
Ćmielów oraz w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Ćmielów,
g) potwierdzające moŜliwość korzystania
z pojazdów uwzględnionych we wniosku
(np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierŜawy),
h) aktualne badania techniczne pojazdów,
i) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa oraz miejsce gospodarowania odpadami komunalnymi (np.
kserokopia aktu własności, dzierŜawy,
uŜytkowania wieczystego),
j) oświadczenie lub dokument z którego
wynika, Ŝe wnioskujący posiada własną
myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu,
k) potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniające
wymagania odnośnie miejsc odzysku
i unieszkodliwiania, o których mowa w
art. 9 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
2) w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usługi muszą
być sprawne technicznie, estetyczne, oznakowane w sposób trwały poprzez podanie: nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
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b) konstrukcja pojazdów i zastosowanie zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwić pylenie i rozwiewanie odpadów,
c) pojazdy powinny być dostosowane do
pojemników do zbierania odpadów oraz
spełniać standardy techniczne określone
w przepisach szczególnych,
3) w zakresie wyposaŜenia bazy:
a) nieruchomość powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, mieć wyznaczone miejsca parkowania pojazdów, miejsca gospodarowania odpadami, oraz spełniać wymagania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
b) nieruchomość powinna być wyposaŜona
w urządzenia, instalacje i obiekty budowlane zapewniające gospodarowanie odpadami wyselekcjonowanymi w sposób
wykluczający wprowadzeniu do odpadów dodatkowych zanieczyszczeń, przemieszczaniu się odpadów, a takŜe gwarantujących bezpieczeństwo osobom
mającym kontakt z tymi odpadami,
4) w zakresie pojemników i worków:
a) przedsiębiorca zapewni właścicielom
nieruchomości – jeŜeli to wynika z warunków umowy zawartej między stronami – moŜliwość zakupu, dzierŜawy lub
innego rodzaju korzystania z urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia i selektywnej zbiórki odpadów, o pojemności
odpowiadającej ustalonej częstotliwości
odbioru odpadów,
b) wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik
/kontener/ opakowanie przeznaczone do
gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów powinno nastąpić nie później
niŜ w ciągu jednego tygodnia, licząc od
daty zawarcia umowy. Pojemniki powinny być szczelne, sprawne techniczne, estetyczne i zawierać logo przedsiębiorcy,
5) w zakresie gospodarowania odpadami:
a) przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe zaproponowane przez niego gospodarowanie odpadami polegające na sortowaniu bądź
kompostowaniu odpadów komunalnych
w oparciu o własne urządzenia i instalacje przed przekazaniem odpadów do
miejsc ich dalszego odzysku lub unieszkodliwienia będzie zgodne z załoŜeniami
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.)
b) przedsiębiorca musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić ograniczanie ilości odpa-
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dów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a takŜe osiąganie
w kolejnych latach wskaźniki odzysku
i recyklingu odpadów określonych w odrębnych przepisach poprzez organizację
systemu segregacji surowców wtórnych:
szkła, tworzyw sztucznych, metali itp.
wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców,
6) w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę na odbiór
odpadów komunalnych od usługobiorców w których uzgodnione zostaną m.
in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania. Odbiór odpadów
poza ustalonym harmonogramem wywozu będzie równieŜ dokonany w przypadku
dodatkowego zlecenia usługobiorcy,
b) umowa o świadczeniu usług powinna
precyzować kto będzie odpowiedzialny za:
- wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych,
- bieŜące utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w naleŜytym stanie
estetyczno–porządkowym,
- zawierać informację o posiadaniu
decyzji zezwalającej na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania
oraz okresu obowiązywania,
c) ewidencja umów powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości; adres
nieruchomości, data zawarcia umowy;
rodzaj (kod) odbierania odpadów; częstotliwość odbioru; pojemność pojemnika,
d) przedsiębiorca wykonujący usługę ma
obowiązek wystawiania rachunku, a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości, wystawiania faktury VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i ilości usuniętych odpadów komunalnych,
7) w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewnić świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi
uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia
odpadów rozsypanych w trakcie prowadzonych prac,
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c) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony
osobistej,
d) przedsiębiorca usunie urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów po
zakończeniu działalności, jeśli stanowią
one jego własność oraz pozostawi miejsca, na których świadczone były usługi w
odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym nie zagraŜającym środowisku naturalnemu, jeśli precyzuje powyŜsze umowa o świadczenie usług,
8) w zakresie udostępniania ewidencji umów
i dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy oraz rodzaj zbieranych odpadów komunalnych wg kodów zgodnych
z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112. poz. 1206 z późn. zm.),
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy w Ćmielowie , posiadającym imienne upowaŜnienie Burmistrza
Ćmielowa,
c) sporządzenia i przekazania Burmistrzowi
Ćmielowa zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu (powinny one za-
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wierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),
d) sporządzenia i przekazania Burmistrzowi
Ćmielowa zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej:
- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i sposobów lub
sposobu ich zagospodarowania,
e) na wezwanie – okazywać kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania
odpadów,
f) nie przekraczania górnej stawki opłaty za
wykonaną usługę przyjętą przez Radę
Miejską w Ćmielowie na dany rok.
9) miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla
województwa świętokrzyskiego i Planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy
Ćmielów jest składowisko odpadów w Janiku gmina Kunów zarządzane przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.
w Janiku ul. Borowska 1.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/296/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania:
1) w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek, który spełnia wymogi określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14
ust. 5, art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm.),
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b) potwierdzające brak zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego,
d) potwierdzenie dysponowaniem pojazdami uwzględnionymi we wniosku (np.
kserokopie dowodów rejestracyjnych,
umowy leasingu, dzierŜawy),
e) aktualne badania techniczne pojazdów,
f) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa (np. kserokopia aktu
własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
g) zapewniające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków w Ostrowcu Św.
2) w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usług muszą
być sprawne technicznie, estetyczne, oznakowane w sposób trwały poprzez podanie: nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz,
c) pojazdy będą spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617
z późn. zm.),
3) w zakresie wyposaŜenia bazy:
nieruchomość przeznaczona pod bazę transportową będzie:
- posiadała wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów,
- zabezpieczona przed dostępem osób postronnych,
- spełniała wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
4) w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę z kaŜdym
właścicielem nieruchomości,
b) umowa powinna zawierać informację
o posiadaniu decyzji zezwalającej na
prowadzenie działalności wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz
okresu obowiązywania,
c) przedsiębiorca zapewni realizację usługi
na kaŜde zlecenie właścicieli nieruchomości, z którymi zawarta została umowa,
nie później niŜ w ciągu dwóch dni od daty zlecenia,
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d) przedsiębiorca będzie wystawiał właścicielom nieruchomości dowody wykonania usługi z określeniem: imienia i nazwiska zleceniodawcy, adresu pod którym
zrealizowano usługę, daty i ilości odebranych nieczystości ciekłych,
5) w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny
zapewnić świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony
osobistej.
6) w zakresie udostępniania ewidencji umów
i dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy,
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia
przeprowadzenia kontroli z zakresu prowadzonej działalności objętej wydanym
zezwoleniem pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy Ćmielów posiadającym imienne
upowaŜnienia Burmistrza Ćmielowa
c) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Ćmielowa zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca wykazu właścicieli, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy
na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
oraz wykazu właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozowiązaniu (powinny one
zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości)
d) sporządzenia i przekazywania Burmistrzowi Ćmielowa zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów,
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7) miejscem zrzutu nieczystości ciekłych odebranych ze zbiorników bezodpływowych,
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
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Ćmielów, jest stacja zlewna przy oczyszczalni
ścieków w Ostrowcu Św. lub inna na terenie
sąsiednich gmin, z którymi przedsiębiorca
ma podpisaną umowę na przyjęcie ścieków.
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UCHWAŁA NR XL/297/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) ora z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami),
Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Ćmielów,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta
i Gminy Ćmielów, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/297/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług,
5) posiadać miejsce (teren) do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
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2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeŜeli takie były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złoŜeniem wniosku o wydanie

Poz. 468

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk,
5) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 5.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/297/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać,
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych
i ich części.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 7,
3) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
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UCHWAŁA NR XL/298/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Wojnowice – Drygulec na terenie Gminy Ćmielów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),
oraz art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. z 2007 Dz. U. Nr 19
poz. 115 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. 1) Ustala się przebieg drogi gminnej
Wojnowice – Drygulec na terenie Gminy Ćmielów od drogi gminnej Nr 318048T Wojnowice

przez wieś do drogi wewnętrznej w miejscowości Drygulec do granicy gminy Ćmielów.
2) PołoŜenie i przebieg drogi oznaczone jest na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
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Załącznik do Uchwały nr XL/298/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XL/299/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice – Drygulec połoŜonej
w gminie Ćmielów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),
oraz art. 7 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. z 2007 Dz. U. Nr 19
poz. 115 z późń. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. – uchwała Nr 157/2009 z dnia 28.10.2009r w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
wewnętrznej Wojnowice - Drygulec połoŜonej na
terenie gminy Ćmielów Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. 1) Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę Wojnowice – Drygulec połoŜoną na
terenie Gminy Ćmielów.
2) PołoŜenie i przebieg drogi oznaczone jest na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
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Załącznik do Uchwały nr XL/299/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XL/301/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli działających na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35
ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu
Miasta i Gminy Ćmielów Rada Miejska w Ćmielowie, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się statuty sołectw i osiedli
określające organizację i zakres działania w
brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej
uchwały od nr 1 do 27:
Załącznik nr 1 Statut Osiedla Nr 1 w Ćmielowie,
Załącznik nr 2 Statut Osiedla Nr 2 w Ćmielowie,
Załącznik nr 3 Statut Osiedla Nr 3 w Ćmielowie,
Załącznik nr 4 Statut Sołectwa Boria,
Załącznik nr 5 Statut Sołectwa Borownia,
Załącznik nr 6 Statut Sołectwa Buszkowice,
Załącznik nr 7 Statut Sołectwa Brzóstowa,
Załącznik nr 8 Statut Sołectwa Czarna Glina,
Załącznik nr 9 Statut Sołectwa Drzenkowice,
Załącznik nr 10 Statut Sołectwa Glinka,
Załącznik nr 11 Statut Sołectwa Grójec,
Załącznik nr 12 Statut Sołectwa Jastków,
Załącznik nr 13 Statut Sołectwa Krzczonowice,
Załącznik nr 14 Statut Sołectwa Łysowody,

Załącznik nr 15 Statut Sołectwa Piaski Brzóstowskie,
Załącznik nr 16 Statut Sołectwa Podgrodzie,
Załącznik nr 17 Statut Sołectwa Przeuszyn,
Załącznik nr 18 Statut Sołectwa Podgórze,
Załącznik nr 19 Statut Sołectwa Ruda Kościelna,
Załącznik nr 20 Statut Sołectwa Stoki DuŜe,
Załącznik nr 21 Statut Sołectwa Stoki Małe,
Załącznik nr 22 Statut Sołectwa Stoki Stare,
Załącznik nr 23 Statut Sołectwa Trębanów,
Załącznik nr 24 Statut Sołectwa Wiktoryn,
Załącznik nr 25 Statut Sołectwa Wola Grójecka,
Załącznik nr 26 Statut Sołectwa Wólka Wojnowska,
Załącznik nr 27 Statut Sołectwa Wojnowice.
§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszych Statutów, tracą obowiązującą moc dotychczasowe
Statuty Sołectw i Osiedli uchwalone przez Radę
Miejską w Ćmielowie uchwałami Nr VIII/36/1991
z dnia 13 lutego 1991r., Nr VIII/38/1995 z dnia
31 stycznia 1995r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Osiedla Nr 1 w Ćmielowie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie osiedla jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Osiedlu” - naleŜy rozumieć Osiedle Nr 1
w Ćmielowie,

-

„Ogólnym Zebraniu Mieszkańców” - naleŜy
przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mieście Ćmielów,
„Zarządzie Osiedla” - naleŜy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Nr 1 w Mieście Ćmielów,
„Przewodniczącym Zarządu Osiedla” - naleŜy przez to rozumieć Przewodniczącego
Osiedla Nr 1 w Mieście Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Osiedla” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT OSIEDLA NR 1 w Ćmielowie
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Nr 1
w Ćmielowie.
2. Osiedle Nr 1 w Ćmielowie jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi osiedlami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Osiedle Nr 1 w Ćmielowie obejmuje
swoim obszarem działania ulice w mieście
Ćmielów: ul. Sandomierską do bloków Zakładowych włącznie, ul. Jastkowską, Osiedle Wióry,
ul. Wałową, ul. Przepaść do przejazdu kolejowego.

§ 3. Organy osiedla działają na podstawie
i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1)
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Ćmielów;
3) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Osiedle tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla, na czele, którego stoi Przewodniczący Zarządu.
2. Kadencja przewodniczącego, Zarządu Osiedla i innych organów powołanych przez ogólne
zebranie mieszkańców trwa 4 lata, licząc od dnia
wyborów. Po upływie kadencji Przewodniczący
Zarządu i Zarząd działają do chwili wyborów
nowych organów osiedla.
§ 7.1. Ogólne Zebranie mieszkańców jest
organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym osiedla.
§ 8. Do zakresu działania Samorządu
Mieszkańców osiedla naleŜą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy osiedla realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla
w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania osiedla;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
osiedla;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza
i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców osiedla;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
osiedla z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących osiedla;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący przekazuje
niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Ogólne Zebranie Mieszkańców lub Przewodniczącego.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw osiedle moŜe nawiązać współpracę z innymi osiedlami. MoŜe zawierać porozumienia określające zakres i sposób realizacji
wspólnych zadań i podejmować wspólne uchwały.
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Rozdział III
Przewodniczący, Zarząd Osiedla i Ogólne Zebranie Mieszkańców
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w osiedlu oraz zapewnienia łączności osiedla z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy osiedla wybierają ze swego
grona Przewodniczącego i Zarząd Osiedla.
2. Pełnienie funkcji Przewodniczącego ma
charakter społeczny. Rada Miejska moŜe określić
wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Przewodniczącego
naleŜy w szczególności:
1) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców
i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Ogólnego Zebrania Mieszkańców i Rady
Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw
i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności
osiedlowej;
5) reprezentowanie osiedla na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności osiedlowej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności osiedla;
10) uczestniczenie w naradach przewodniczących organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
przewodniczący przedkłada informację o swej
działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań przewodniczący ściśle współpracuje z Zarządem
Osiedla.
§ 15.1. Zarząd Osiedla składa
5-7 osób wraz z Przewodniczącym.

się

z

2. Do obowiązków Zarządu Osiedla naleŜy
wspomaganie działalności Przewodniczącego
oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych
dla osiedla i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy,
pomocy sąsiedzkiej. Zarząd Osiedla ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedlaj odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący.
4. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
Przewodniczący składa sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Ogólnego
Zebrania Mieszkańców naleŜy:
1) wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Zarządu Osiedla na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Przewodniczącego i Zarządu Osiedla;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane osiedlu);
6) określenie potrzeb finansowych osiedla na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych ustaw.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrań Mieszkańców oraz warunki waŜności
podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla, czyli zamieszkujący w osiedlu pod

oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
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2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Ogólnym Zebraniu mieszkańcy
stale zamieszkali na terenie osiedla i posiadający
czynne prawo wyborcze.

4. Dla waŜności Ogólnego Zebrania Mieszkańców niezbędne jest potwierdzenie obecności
mieszkańców osiedla własnoręcznym podpisem
na liście obecności.

§ 18.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
zwołuje się:
1) z inicjatywy Przewodniczącego;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Zarządu Osiedla;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.

2. Prawo zwoływania Ogólnych Zebrań Mieszkańców przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i Przewodniczącemu.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak
nie rzadziej niŜ raz w roku.
2. O Ogólnym zebraniu mieszkańców mieszkańcy osiedla winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj
wniosek jest zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca zebrania, podanie proponowanego
porządku obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w osiedlu oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest
waŜne, bez względu na ilość osób biorących w
nim udział, jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu
przedłoŜonego przez uprawnionego do zwołania
zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1 otwiera Przewodniczący
i przewodniczy jego obradom. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem
członek Zarządu Osiedla.

§ 21. W zebraniu mieszkańców mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który winien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym
terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie
i oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Przewodniczącego z realizacji
uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Przewodniczący zachowuje w prowadzonej przez siebie
dokumentacji osiedla, a drugi Przewodniczący
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po
odbyciu Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 24.1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów,
tj. gdy liczba głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Ogólne Zebranie Mieszkańców
ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
§ 25.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców, na
którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze
Rady Miejskiej na nową kadencję, określając
termin, miejsce Zebrania oraz wyznaczając
Przewodniczącego Zebrania.

4) ustalenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców
podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla
w sposób określony w § 19 ust. 2 i 3.

§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Przewodniczącego mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania (kandydat
musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród
mieszkańców osiedla posiadających czynne i bierne
prawo wyborcze.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla, na ogólnym zebraniu mieszkańców wymagana jest
obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do
głosowania, stałych mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców osiedla, wybory
Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla w
nowym terminie mogą zostać przeprowadzone
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują
karty do głosowania (dla wyboru Przewodniczącego i wyboru Zarządu Osiedla) opatrzone pieczęcią Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców osiedla
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Przewodniczącego lub członka Zarządu
Osiedla.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
2) przygotowanie kart do głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.
4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata, który
otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Zarządu Osiedla
i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Zarządu Osiedla mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Osiedla) spośród mieszkańców osiedla
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców liczebność Zarządu Osiedla.
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3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.
4. Członkami Zarządu Osiedla zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu mieszkańców;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
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5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Ogólnego Zebrania
Mieszkańców sporządza się protokół, którego
integralną część stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały podjęte przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców i
protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Przewodniczący oraz członkowie
Zarządu Osiedla mogą być przez Ogólne Zebranie Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie mieszkańców swojego osiedla, nie wykonują swoich obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym
skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody
w pełnieniu funkcji Przewodniczącego/członka
Zarządu Osiedla.
2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego moŜe wystąpić 1/5 stałych mieszkańców
sołectwa, którym przysługuje prawo wyborcze,
Burmistrz lub Rada Miejska. Wniosek wymaga
formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców w celu odwołania Przewodniczącego.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowa-

niu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której
dotyczy.
6. Odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków przed upływem
kadencji następuje na wniosek Przewodniczącego,
1/5 mieszkańców osiedla, Burmistrza lub Rady
Miejskiej.
7. Tryb odwołania Przewodniczącego, członka Zarządu Osiedla lub całego Zarządu Osiedla
określają przez analogię postanowienia § 26-33
niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Ogólnym
Zebraniu Mieszkańców stali mieszkańcy osiedla
zakreślają jedną z dwóch odpowiedzi na karcie
do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw
odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Przewodniczącego przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33
niniejszego statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla lub wybrania nowego składu całego
Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie
Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołane przez
Przewodniczącego analogicznie do postanowień
§ 26-33 niniejszego statutu.
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10. Mandat Przewodniczącego lub członka
Zarządu Osiedla wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
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5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu Osiedla wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu
wykonawczego osiedla wybranego w wyborach
zarządzonych na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek osiedla Burmistrz moŜe
przekazać osiedlu część mienia gminnego znajdującego się na terenie osiedla.

3. Osiedle ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Osiedle poprzez swoje organy wykonuje
bieŜący zarząd przekazanym mieniem gminnym.

4. Osiedle zarządza przyznanym mieniem
komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Osiedle nie tworzy własnego budŜetu.
Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad osiedlem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością osiedla
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile osiedlu przekazano część mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania przewodniczącego.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością osiedla na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania osiedla.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz
z moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Osiedla Nr 2 w Ćmielowie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie osiedla jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Osiedlu” - naleŜy rozumieć Osiedle Nr 2
w Ćmielowie,

-

„Ogólnym Zebraniu Mieszkańców” - naleŜy
przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mieście Ćmielów,
„Zarządzie Osiedla” - naleŜy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Nr 2 w Mieście Ćmielów,
„Przewodniczącym Zarządu Osiedla” - naleŜy przez to rozumieć Przewodniczącego
Osiedla Nr 2 w Mieście Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Osiedla” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT OSIEDLA NR 2 w Ćmielowie
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Nr 2
w Ćmielowie.
2. Osiedle Nr 2 w Ćmielowie jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi osiedlami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Osiedle Nr 2 w Ćmielowie obejmuje
swoim obszarem działania ulice w mieście
Ćmielów: ul. Sandomierska od nr 1 do nr 107
do bloków Zakładowych, ul. Jasną, ul. Krótką,
ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, ul. Sportową, ul. Targową, ul. Zamkową, ul. Długą, ul. Niecałą, ul. Opatowską, ul. Polną, ul. Poprzeczną, ul. Wspólną,
ul. Wąską, ul. Cmentarną, ul. Opatowską, ul. Zaciszną, ul. Raciborskiego, ul. Szydłowiecką..

§ 3. Organy osiedla działają na podstawie i
zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Ćmielów;
3) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Osiedle tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla, na czele, którego stoi Przewodniczący Zarządu.
2. Kadencja przewodniczącego, Zarządu
Osiedla i innych organów powołanych przez
ogólne zebranie mieszkańców trwa 4 lata, licząc
od dnia wyborów. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd działają do chwili
wyborów nowych organów osiedla.
§ 7.1. Ogólne Zebranie mieszkańców jest
organem uchwałodawczym w osiedlu.

2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym osiedla.
§ 8. Do zakresu działania Samorządu
Mieszkańców osiedla naleŜą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
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§ 9. Zadania określone w § 8 organy osiedla realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania osiedla;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach dotyczących mieszkańców osiedla;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza
i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości mieszkańców osiedla;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
osiedla z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących osiedla;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
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§ 10.1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący przekazuje
niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Ogólne Zebranie Mieszkańców lub Przewodniczącego.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw osiedle moŜe nawiązać współpracę z innymi osiedlami. MoŜe zawierać porozumienia określające zakres i sposób realizacji
wspólnych zadań i podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III
Przewodniczący, Zarząd Osiedla i Ogólne Zebranie Mieszkańców
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w osiedlu oraz zapewnienia łączności osiedla z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy osiedla wybierają ze swego
grona Przewodniczącego i Zarząd Osiedla.
2. Pełnienie funkcji Przewodniczącego ma
charakter społeczny. Rada Miejska moŜe określić
wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Przewodniczącego
naleŜy w szczególności:
1) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców
i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Ogólnego Zebrania Mieszkańców i Rady
Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw
i przedsięwzięć społecznych mających na
celu poprawę warunków Ŝycia społeczności
osiedlowej;
5) reprezentowanie osiedla na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, uchwał i zarządzeń
organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności osiedlowej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności osiedla;
10) uczestniczenie w naradach przewodniczących organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
przewodniczący przedkłada informację o swej
działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań
przewodniczący ściśle współpracuje z Zarządem
Osiedla.
§ 15.1. Zarząd Osiedla składa się z 5-7 osób
wraz z Przewodniczącym.
2. Do obowiązków Zarządu Osiedla naleŜy
wspomaganie działalności Przewodniczącego
oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych
dla osiedla i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy,
pomocy sąsiedzkiej. Zarząd Osiedla ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3. Posiedzenia Zarządu Osiedlaj odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący.
4. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
Przewodniczący składa sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Ogólnego
Zebrania Mieszkańców naleŜy:
1) wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Zarządu Osiedla na
kadencję;
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3) dokonywanie okresowych ocen pracy Przewodniczącego i Zarządu Osiedla;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane osiedlu);
6) określenie potrzeb finansowych osiedla na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrań Mieszkańców oraz warunki waŜności podejmowania
uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla, czyli zamieszkujący w osiedlu pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Ogólnym Zebraniu mieszkańcy
stale zamieszkali na terenie osiedla i posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 18.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje się:
1) z inicjatywy Przewodniczącego;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Zarządu Osiedla;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Ogólnych Zebrań
Mieszkańców przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i Przewodniczącemu.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

nia, miejsca zebrania, podanie proponowanego
porządku obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w osiedlu oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest
waŜne, bez względu na ilość osób biorących
w nim udział, jeŜeli mieszkańcy zostali o nim
powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu
przedłoŜonego przez uprawnionego do zwołania
zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1 otwiera Przewodniczący
i przewodniczy jego obradom. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Osiedla.
4. Dla waŜności Ogólnego Zebrania Mieszkańców niezbędne jest potwierdzenie obecności
mieszkańców osiedla własnoręcznym podpisem
na liście obecności.

§ 19.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak
nie rzadziej niŜ raz w roku.

5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.

2. O Ogólnym zebraniu mieszkańców mieszkańcy osiedla winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj
wniosek jest zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebra-

§ 21. W zebraniu mieszkańców mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
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§ 22. Z kaŜdego Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który winien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym
terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie
i oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Przewodniczącego z realizacji
uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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§ 23. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Przewodniczący zachowuje w prowadzonej przez siebie
dokumentacji osiedla, a drugi Przewodniczący
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po
odbyciu Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 24.1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów,
tj. gdy liczba głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Ogólne Zebranie Mieszkańców
ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
§ 25.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców, na
którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze
Rady Miejskiej na nową kadencję, określając
termin, miejsce Zebrania oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców
podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla
w sposób określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla, na ogólnym zebraniu mieszkańców wymagana jest
obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do
głosowania, stałych mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców osiedla, wybory
Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla
w nowym terminie mogą zostać przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Przewodniczącego i wyboru Zarządu Osiedla) opatrzone pieczęcią Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców osiedla

uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Przewodniczącego lub członka Zarządu
Osiedla.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Przewodniczącego mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania (kandydat
musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród
mieszkańców osiedla posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze.
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2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.
4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie
w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Zarządu Osiedla
i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Zarządu Osiedla mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Osiedla) spośród mieszkańców osiedla
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców liczebność Zarządu Osiedla.
3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.
4. Członkami Zarządu Osiedla zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu mieszkańców;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Ogólnego Zebrania
Mieszkańców sporządza się protokół, którego
integralną część stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały podjęte przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Przewodniczący oraz członkowie
Zarządu Osiedla mogą być przez Ogólne Zebranie Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie mieszkańców swojego osiedla, nie wykonują swoich obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym
skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody
w pełnieniu funkcji Przewodniczącego/członka
Zarządu Osiedla.

2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego moŜe wystąpić 1/5 stałych mieszkańców
sołectwa, którym przysługuje prawo wyborcze,
Burmistrz lub Rada Miejska. Wniosek wymaga
formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców w celu odwołania Przewodniczącego.
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5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków przed upływem
kadencji następuje na wniosek Przewodniczącego, 1/5 mieszkańców osiedla, Burmistrza lub
Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Przewodniczącego,
członka Zarządu Osiedla lub całego Zarządu
Osiedla określają przez analogię postanowienia
§ 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na
Ogólnym Zebraniu Mieszkańców stali mieszkańcy osiedla zakreślają jedną z dwóch odpowiedzi
na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub
„przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Przewodniczącego przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33
niniejszego statutu.

Poz. 471

9. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla lub wybrania nowego składu całego
Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie
Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołane przez
Przewodniczącego analogicznie do postanowień
§ 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Przewodniczącego lub członka
Zarządu Osiedla wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu Osiedla wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu
wykonawczego osiedla wybranego w wyborach
zarządzonych na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek osiedla Burmistrz moŜe
przekazać osiedlu część mienia gminnego znajdującego się na terenie osiedla.

3. Osiedle ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Osiedle poprzez swoje organy wykonuje
bieŜący zarząd przekazanym mieniem gminnym.

4. Osiedle zarządza przyznanym mieniem
komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Osiedle nie tworzy własnego budŜetu.
Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad osiedlem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością osiedla
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile osiedlu przekazano część mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania przewodniczącego.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością osiedla na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania osiedla.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz
z moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Osiedla Nr 3 w Ćmielowie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie osiedla jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Osiedlu” - naleŜy rozumieć Osiedle Nr 3
w Ćmielowie,

-

„Ogólnym Zebraniu Mieszkańców” - naleŜy
przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mieście Ćmielów,
„Zarządzie Osiedla” - naleŜy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Nr 3 w Mieście Ćmielów,
„Przewodniczącym Zarządu Osiedla”- naleŜy
przez to rozumieć Przewodniczącego Osiedla
Nr 3 w Mieście Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Osiedla” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT OSIEDLA NR 3 w Ćmielowie
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Nr 3
w Ćmielowie.
2. Osiedle Nr 3 w Ćmielowie jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi osiedlami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Osiedle Nr 3 w Ćmielowie obejmuje
swoim obszarem działania ulice w mieście
Ćmielów: ul. Kolejową, ul. Dworcową, ul. Łąkową, ul. Ogrodową, Osiedle Kochanowskiego,
ul. Skałę, ul. Staszica, ul. śeromskiego, ul. Nalazka, ul. Legionów.

§ 3. Organy osiedla działają na podstawie i
zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Ćmielów;
3) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Osiedle tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;

2) Zarząd Osiedla, na czele, którego stoi Przewodniczący Zarządu.
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2. Kadencja przewodniczącego, Zarządu
Osiedla i innych organów powołanych przez
ogólne zebranie mieszkańców trwa 4 lata, licząc
od dnia wyborów. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd działają do chwili
wyborów nowych organów osiedla.
§ 7.1. Ogólne Zebranie mieszkańców jest
organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym osiedla.
§ 8. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców osiedla naleŜą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy osiedla realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania osiedla;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
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społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
osiedla;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza
i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców osiedla;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
osiedla z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących osiedla;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczący przekazuje
niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Ogólne Zebranie Mieszkańców lub Przewodniczącego.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw osiedle moŜe nawiązać współpracę z innymi osiedlami. MoŜe zawierać porozumienia określające zakres i sposób realizacji
wspólnych zadań i podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III
Przewodniczący, Zarząd Osiedla i Ogólne Zebranie Mieszkańców
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w osiedlu oraz zapewnienia łączności osiedla z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy osiedla wybierają ze swego
grona Przewodniczącego i Zarząd Osiedla.
2. Pełnienie funkcji Przewodniczącego ma
charakter społeczny. Rada Miejska moŜe określić
wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Przewodniczącego
naleŜy w szczególności:
1) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców
i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Ogólnego Zebrania Mieszkańców i Rady
Miejskiej;

4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw
i przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności osiedlowej;
5) reprezentowanie osiedla na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności osiedlowej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności osiedla;
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10) uczestniczenie w naradach przewodniczących organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
przewodniczący przedkłada informację o swej
działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań przewodniczący ściśle współpracuje z Zarządem
Osiedla.
§ 15.1. Zarząd Osiedla składa się z 5-7 osób
wraz z Przewodniczącym.
2. Do obowiązków Zarządu Osiedla naleŜy
wspomaganie działalności Przewodniczącego
oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych
dla osiedla i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy,
pomocy sąsiedzkiej. Zarząd Osiedla ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3. Posiedzenia Zarządu Osiedlaj odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący.
4. Na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
Przewodniczący składa sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Ogólnego
Zebrania Mieszkańców naleŜy:
1) wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Zarządu Osiedla na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Przewodniczącego i Zarządu Osiedla;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane osiedlu);
6) określenie potrzeb finansowych osiedla na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych ustaw.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrań Mieszkańców oraz warunki waŜności podejmowania
uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla, czyli zamieszkujący w osiedlu pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Ogólnym Zebraniu mieszkańcy
stale zamieszkali na terenie osiedla i posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 18.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
zwołuje się:
1) z inicjatywy Przewodniczącego;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Zarządu Osiedla;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Ogólnych Zebrań
Mieszkańców przysługuje Radzie Miejskiej,
Burmistrzowi i Przewodniczącemu.

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak
nie rzadziej niŜ raz w roku.
2. O Ogólnym zebraniu mieszkańców
mieszkańcy osiedla winni być powiadomieni co
najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj
wniosek jest zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca zebrania, podanie proponowanego
porządku obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w osiedlu oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
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§ 20.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest
waŜne, bez względu na ilość osób biorących w
nim udział, jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu
przedłoŜonego przez uprawnionego do zwołania
zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1 otwiera Przewodniczący i
przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek
Zarządu Osiedla.
4. Dla waŜności Ogólnego Zebrania Mieszkańców niezbędne jest potwierdzenie obecności
mieszkańców osiedla własnoręcznym podpisem
na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu mieszkańców mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który winien
zawierać:
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1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym
terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Przewodniczącego z realizacji
uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Przewodniczący zachowuje w prowadzonej przez siebie
dokumentacji osiedla, a drugi Przewodniczący
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po
odbyciu Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 24.1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów,
tj. gdy liczba głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Ogólne Zebranie Mieszkańców
ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
§ 25.1. Ogólne Zebranie Mieszkańców, na
którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz w terminie do 6 miesięcy po wyborze
Rady Miejskiej na nową kadencję, określając
termin, miejsce Zebrania oraz wyznaczając
Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców
podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla
w sposób określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla, na ogólnym zebraniu mieszkańców wymagana jest
obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do
głosowania, stałych mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców osiedla, wybory
Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla w
nowym terminie mogą zostać przeprowadzone
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Przewodniczącego i wyboru Zarządu Osiedla) opatrzone pieczęcią Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców osiedla
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
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§ 27. Prawomocność wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców stwierdza jego przewodniczący.

wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Osiedla) spośród mieszkańców osiedla
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji
wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na
Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców liczebność Zarządu Osiedla.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Przewodniczącego mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania (kandydat
musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród
mieszkańców osiedla posiadających czynne i bierne
prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Zarządu Osiedla i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Zarządu Osiedla mogą
zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi

3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.
4. Członkami Zarządu Osiedla zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu mieszkańców;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Ogólnego Zebrania
Mieszkańców sporządza się protokół, którego
integralną część stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały podjęte przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców i
protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.
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Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33. 1. Przewodniczący oraz członkowie
Zarządu Osiedla mogą być przez Ogólne Zebranie Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie mieszkańców swojego osiedla, nie wykonują swoich obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym
skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody
w pełnieniu funkcji Przewodniczącego/członka
Zarządu Osiedla.
2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego moŜe wystąpić 1/5 stałych mieszkańców
sołectwa, którym przysługuje prawo wyborcze,
Burmistrz lub Rada Miejska. Wniosek wymaga
formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

7. Tryb odwołania Przewodniczącego, członka Zarządu Osiedla lub całego Zarządu Osiedla
określają przez analogię postanowienia § 26-33
niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Ogólnym
Zebraniu Mieszkańców stali mieszkańcy osiedla
zakreślają jedną z dwóch odpowiedzi na karcie
do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw
odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Przewodniczącego przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33
niniejszego statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla lub wybrania nowego składu całego
Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie
Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołane przez
Przewodniczącego analogicznie do postanowień
§ 26-33 niniejszego statutu.

5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.

10. Mandat Przewodniczącego lub członka
Zarządu Osiedla wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

6. Odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków przed upływem Kadencji następuje na wniosek Przewodniczącego,
1/5 mieszkańców osiedla, Burmistrza lub Rady
Miejskiej.

§ 34. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu Osiedla wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu
wykonawczego osiedla wybranego w wyborach
zarządzonych na podstawie § 26.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców w celu odwołania Przewodniczącego.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek osiedla Burmistrz moŜe
przekazać osiedlu część mienia gminnego znajdującego się na terenie osiedla.

3. Osiedle ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Osiedle poprzez swoje organy wykonuje
bieŜący zarząd przekazanym mieniem gminnym.

4. Osiedle zarządza przyznanym mieniem
komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.
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Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Osiedle nie tworzy własnego budŜetu.
Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad osiedlem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością osiedla
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile osiedlu przekazano część mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania przewodniczącego.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością osiedla na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania osiedla.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Boria
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Boria.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Boria w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Boria w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Boria w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Boria
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Boria.
2. Sołectwo Boria jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy wspólnie

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ćmielów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3124 –

Poz. 471

§ 2.1. Sołectwo Boria obejmuje swoim obszarem działania wieś Boria.

3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
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§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
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§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
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3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
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§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
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3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
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6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część

3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.
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4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz
z moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Borownia
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Borownia.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Borownia
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Borownia w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Borownia w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT SOŁECTWA Borownia
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Borownia.
2. Sołectwo Borownia jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Borownia obejmuje swoim
obszarem działania wieś Borownia.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza
i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.
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Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
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§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkań-
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ców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa
i wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3134 –

5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
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6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.
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Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Buszkowice
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),

-

„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
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„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Buszkowice.
„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Buszkowice
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Buszkowice w Gminie Ćmielów,

Poz. 471

-

„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Buszkowice w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Buszkowice
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Buszkowice.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Buszkowice jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo
Buszkowice
obejmuje
swoim obszarem działania wieś Buszkowice.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
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§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;

12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
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6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem

komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
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§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.
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2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/
członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
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8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
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2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Brzóstowa
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Brzóstowa.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Brzóstowa
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Brzóstowa w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Brzóstowa w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Brzóstowa
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Brzóstowa.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Brzóstowa jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Brzóstowa obejmuje swoim obszarem działania wieś Brzóstowa.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6. 1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili wyborów nowych organów sołectwa.

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
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3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;

§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
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3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.

3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
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1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.
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głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

3. NiewaŜne są karty do głosowania: przedarte lub inne niŜ ustalono.

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz

lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
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6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebra-
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nie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
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2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Czarna Glina
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Czarna Glina.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Czarna Glina w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Czarna Glina w Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Czarna Glina w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Czarna Glina
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Czarna Glina.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Czarna Glina jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Czarna Glina obejmuje
swoim obszarem działania wieś Czarna Glina.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
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§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
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załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;

7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
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2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie-uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
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1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.

2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
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4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
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4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
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5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
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nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.

§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia

statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwa-
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Sołty-

odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.

2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.
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3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
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§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Drzenkowice
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Drzenkowice.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Drzenkowice w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Drzenkowice w Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Drzenkowice w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Drzenkowice
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Drzenkowice.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Drzenkowice jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Drzenkowice obejmuje
swoim obszarem działania wieś Drzenkowice.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3155 –

Poz. 471

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
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8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
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sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

Dziennik Urzędowy
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§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
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2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

Dziennik Urzędowy
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§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wy-
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razić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64
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Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Dziennik Urzędowy
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Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 10
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Glinka
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Glinka.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Glinka w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Glinka w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Glinka w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Glinka
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Glinka.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Glinka jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Glinka obejmuje swoim
obszarem działania wieś Glinka.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
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§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
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§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
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4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
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wanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjoRozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
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zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
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§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych

mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
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4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:
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szać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgła-

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3165 –

Poz. 471

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.
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Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 11
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Grójec
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Grójec.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Grójec w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Grójec w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Grójec w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Grójec
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Grójec.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Grójec jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Grójec obejmuje swoim
obszarem działania wieś Grójec.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
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§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
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§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
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5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
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zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie po-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

winno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzę-
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dów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
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3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
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6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
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§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
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2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.
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Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 12
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Jastków
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Jastków.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Jastków w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Jastków w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Jastków w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT SOŁECTWA Jastków
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Jastków.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Jastków jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Jastków obejmuje swoim
obszarem działania wieś Jastków.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.
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Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
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§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkań-
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ców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)
5)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:
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4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;

Poz. 471

5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.

6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
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5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
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z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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Załącznik nr 13
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Krzczonowice
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Krzczonowice.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Krzczonowice w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Krzczonowice w
Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Krzczonowice w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Krzczonowice
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Krzczonowice.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Krzczonowice jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Krzczonowice obejmuje
swoim obszarem działania wieś Krzczonowice.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
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3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;

§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.

3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
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§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do 6
miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest obecność, co najmniej 1/5
uprawnionych do głosowania, stałych mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo
wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
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do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.

5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
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4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

Poz. 471

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 14
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Łysowody
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Łysowody.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Łysowody
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Łysowody w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Łysowody w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Łysowody
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Łysowody.
2. Sołectwo Łysowody jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Łysowody obejmuje swoim obszarem działania wieś Łysowody.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości
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Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
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8)
9)
10)
11)
12)

m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
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czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
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3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
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1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych

mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
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4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

Poz. 471

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
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2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
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3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.
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Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 15
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Piaski Brzóstowskie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Piaski Brzóstowskie.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Piaski
Brzóstowskie w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Piaski Brzóstowskie
w Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Piaski Brzóstowskie w Gminie
Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT SOŁECTWA Piaski Brzóstowskie
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa
Piaski Brzóstowskie.

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Piaski Brzóstowskie jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której
mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Piaski Brzóstowskie obejmuje swoim obszarem działania wieś Piaski
Brzóstowskie.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64
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Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkań-

– 3194 –

Poz. 471

ców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do

6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

Dziennik Urzędowy
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2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
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kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64
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2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
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§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.
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Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 16
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Podgrodzie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),

-

„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
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„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Podgrodzie.
„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Podgrodzie
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Podgrodzie w Gminie Ćmielów,
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-

„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Podgrodzie w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Podgrodzie
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Podgrodzie.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Podgrodzie jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Podgrodzie obejmuje swoim obszarem działania wieś Podgrodzie i przysiółek Podgrodzie Smyków.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
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§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
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7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
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3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
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Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:

Poz. 471

1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.

5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
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9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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Załącznik nr 17
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Przeuszyn
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Przeuszyn.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Przeuszyn
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Przeuszyn w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Przeuszyn w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Przeuszyn
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Przeuszyn.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Przeuszyn jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Przeuszyn obejmuje swoim obszarem działania wieś Przeuszyn.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili wyborów nowych organów sołectwa.

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
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3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;

§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
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3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.

3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
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1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
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3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.
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głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz

lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
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6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebra-
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nie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 18
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Podgórze
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Podgórze.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Podgórze w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Podgórze w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Podgórze w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Podgórze
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Podgórze.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Podgórze jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Podgórze obejmuje swoim
obszarem działania wieś Podgórze.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości
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Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
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8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
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sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

Dziennik Urzędowy
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§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
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2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3214 –

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wy-
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razić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy
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Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.
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Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 19
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Ruda Kościelna
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Ruda Kościelna.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Ruda Kościelna w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Ruda Kościelna w
Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Ruda Kościelna w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Ruda Kościelna
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Ruda Kościelna.

§ 2.1. Sołectwo Ruda Kościelna obejmuje
swoim obszarem działania wieś Ruda Kościelna.

2. Sołectwo Ruda Kościelna jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
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2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza

Poz. 471

lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4
lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wyso-

kość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
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3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
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2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzę-
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dów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
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3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
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6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
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§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
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2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.
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Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 20
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Stoki DuŜe
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Stoki DuŜe.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Stoki DuŜe
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Stoki DuŜe w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Stoki DuŜe w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT SOŁECTWA Stoki DuŜe
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Stoki DuŜe.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Stoki DuŜe jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Stoki DuŜe obejmuje swoim obszarem działania wieś Stoki DuŜe.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3224 –

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać

Poz. 471

porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.
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Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.
2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
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3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnio-
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nych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
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2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.

5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
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9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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Załącznik nr 21
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Stoki Małe
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Stoki Małe.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Stoki Małe
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Stoki Małe w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Stoki Małe w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Stoki Małe
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Stoki
Małe.
2. Sołectwo Stoki Małe jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Stoki Małe obejmuje swoim obszarem działania wieś Stoki Małe.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
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3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;

§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.

3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
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1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
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7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
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§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
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3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.
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4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.

§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz

lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
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6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebra-
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nie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 22
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Stoki Stare
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Stoki Stare.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Stoki Stare
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Stoki Stare w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Stoki Stare w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Stoki Stare
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Stoki Stare.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Stoki Stare jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Stoki Stare obejmuje swoim obszarem działania wieś Stoki Stare.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości
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Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
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8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
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sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
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§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
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2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
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§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wy-
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razić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.
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Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.
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Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 23
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Trębanów
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Trębanów.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Trębanów
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Trębanów w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Trębanów w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Trębanów
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Trębanów.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Trębanów jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Trębanów obejmuje swoim obszarem działania wieś Trębanów.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.
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§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsul-
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tacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
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5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w

– 3243 –

Poz. 471

zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.
1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie po-
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winno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzę-
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dów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
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3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
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6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
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§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
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2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

– 3247 –

Poz. 471

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 24
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Wiktoryn
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo Wiktoryn.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Wiktoryn w
Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Wiktoryn w Gminie
Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Wiktoryn w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Wiktoryn
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Wiktoryn.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

2. Sołectwo Wiktoryn jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
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§ 2.1. Sołectwo Wiktoryn obejmuje swoim
obszarem działania wieś Wiktoryn.

3) Statutu Gminy Ćmielów;
4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;
2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26 ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków Ŝycia społeczności sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
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§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
3) na wniosek Rady Sołeckiej;
4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
1) z inicjatywy Sołtysa;

3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

Dziennik Urzędowy
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§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu.
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
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i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

Dziennik Urzędowy
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§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
1)
2)
3)
4)
5)

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
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2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64
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2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) stwierdzenie wyniku glosowania.
3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
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§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia
powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

Dziennik Urzędowy
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3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.
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4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 25
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Wola Grójecka
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Wola Grójecka.

-

„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Grójecka w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Wola Grójecka w
Gminie Ćmielów,
„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Wola Grójecka w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.
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STATUT SOŁECTWA Wola Grójecka
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa brzmi Sołectwo Wola
Grójecka.
2. Sołectwo Wola Grójecka jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.
§ 2.1. Sołectwo Wola Grójecka obejmuje
swoim obszarem działania wieś Wola Grójecka.
§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie
i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.);

2)
3)
4)

ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
Statutu Gminy Ćmielów;
postanowień niniejszego statutu.

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.
§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
1)
2)

§ 6.1. Organami sołectwa są:
Zebranie Wiejskie;
Sołtys;

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;
2) organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.
§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.
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Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności
sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

Dziennik Urzędowy
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1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu .
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.
4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkań-
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ców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.
5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.
§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w przypadku zebrania wyborczego, w
którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
ogłoszenie wyników wyborów.

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.

Dziennik Urzędowy
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
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6)
7)

liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
stwierdzenie wyniku glosowania.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia
powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.
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Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 26
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Wólka Wojnowska
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),

-

„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Ćmielowa,
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„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Wólka Wojnowska.
„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Wólka
Wojnowska w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Wólka Wojnowska w
Gminie Ćmielów,
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-

„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Wólka Wojnowska
w Gminie
Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Wólka Wojnowska
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa sołectwa
Wólka Wojnowska.

brzmi

Sołectwo

1)

2. Sołectwo Wólka Wojnowska jest jednostką pomocniczą Gminy Ćmielów, której
mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ćmielów.

2)

§ 2.1. Sołectwo Wólka Wojnowska obejmuje swoim obszarem działania wieś Wólka
Wojnowska.

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

3)
4)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
Statutu Gminy Ćmielów;
postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
2)

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys;

3)
4)

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;

organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
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§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności
sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.
§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.
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Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na
7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest
zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz drugim terminie zebrania, miejsca
zebrania, podanie proponowanego porządku
obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu .
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w przypadku zebrania wyborczego, w
którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.

3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę
głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza
pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie
określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
ogłoszenie wyników wyborów.

3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.

2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
5) liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
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6)
7)

liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
stwierdzenie wyniku glosowania.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.

§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.

8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady
Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie
Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie do
postanowień § 26-33 niniejszego statutu.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy
przedkładają Radzie Miejskiej.

10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
5) w przypadku gdy niemoŜność pełnienia
powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.

4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.
6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z
dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.
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Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Załącznik nr 27
do Uchwały nr XL/301/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Statut Sołectwa Wojnowice
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-

§ 1. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:
„Ustawie” - naleŜy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),

-

„Radzie Miejskiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Ćmielowie,
„Burmistrzu” - naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Ćmielowa,
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„Sołectwie” - naleŜy rozumieć Sołectwo
Wojnowice.
„Zebraniu Wiejskim” - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Wojnowice
w Gminie Ćmielów,
„Radzie Sołeckiej” - naleŜy przez to rozumieć
Radę Sołecką Sołectwa Wojnowice w Gminie
Ćmielów,
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-

„Sołtysie” - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa
Sołectwa Wojnowice w Gminie Ćmielów,
„Stałym mieszkańcu Sołectwa” - naleŜy rozumieć osobę ujętą w stałym rejestrze wyborców.

STATUT SOŁECTWA Wojnowice
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Nazwa
Wojnowice.

sołectwa

brzmi

Sołectwo

1)

2. Sołectwo Wojnowice jest jednostką
pomocniczą Gminy Ćmielów, której mieszkańcy
wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę
samorządową Gminy Ćmielów.

2)

§ 2.1. Sołectwo Wojnowice obejmuje swoim obszarem działania wieś Wojnowice i kolonie
Wojnowice Małachów.

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi
Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza
lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez
Radę Miejską.

§ 3. Organy sołectwa działają na podstawie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

3)
4)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420);
Statutu Gminy Ćmielów;
postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Sołectwo
prawnej.

nie

posiada

osobowości

Rozdział II
Organizacja i zakres działania
1)
2)

2)

§ 6.1. Organami sołectwa są:
Zebranie Wiejskie;
Sołtys;

3)
4)

2. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów.
§ 7.1. Zebranie wiejskie
uchwałodawczym w sołectwie.

jest

organem

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Po upływie kadencji sołtys i Rada sołecka działają do chwili
wyborów nowych organów sołectwa.
§ 8. Do zakresu działania sołectwa naleŜą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:
1) kształtowanie zasad współŜycia społecznego;

organizowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;
organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych mających wpływ na warunki Ŝycia mieszkańców.

§ 9. Zadania określone w § 8 organy sołectwa realizują w szczególności, poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu
działania sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców
sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Burmistrza i
Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moŜliwości
mieszkańców sołectwa;
5) organizowanie spotkań radnych z terenu
sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotyczących sołectwa;
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tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
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3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru
sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo moŜe nawiązać
współpracę z innymi sołectwami. MoŜe zawierać
porozumienia określające zakres i sposób realizacji wspólnych zadań i podejmować wspólne
uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter
społeczny. Rada Miejska moŜe określić wysokość diety za uczestnictwo w pracach organów
gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 15.1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób
wraz z Sołtysem.

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w
szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosownie do uchwał i wskazań
Zebrania Wiejskiego i Rady Miejskiej;
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności
sołeckiej;
5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
6) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;
7) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie
wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych przepisach szczególnych, a dot.
m.in. obronności, ochrony przeciwpoŜarowej, podatków i opłat lokalnych, klęsk Ŝywiołowych oraz usuwania ich skutków;
8) występowanie do Burmistrza z wnioskami
dotyczącymi poprawy funkcjonowania Ŝycia
społeczności wiejskiej;
9) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa;
10) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
11) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym
środowisku;
12) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

§ 14. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy
wspomaganie działalności Sołtysa oraz inicjowanie działań społecznie - uŜytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w
zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i
estetyki wsi, ochrony przeciwpoŜarowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, pomocy
sąsiedzkiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają
się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa
sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej.
§ 16. Do wyłącznej właściwości Zebrania
Wiejskiego naleŜy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej na
kadencję;
3) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyraŜanie stanowiska, opinii w sprawach
określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy bądź
innej jednostki;
5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);
6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na
rok budŜetowy w celu realizacji potrzeb
związanych z miejscem zamieszkania;
7) sprawy zastrzeŜone na mocy odrębnych
ustaw, w tym ustawy o funduszu sołeckim.
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Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki waŜności podejmowania uchwał
§ 17.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa,
czyli zamieszkujący w sołectwie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

4. Dla waŜności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający
czynne prawo wyborcze.

5. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie
przewodniczący zebrania.

1)
2)
3)
4)

§ 18.1. Zebranie wiejskie zwołuje się:
z inicjatywy Sołtysa;
na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w Zebraniu;
na wniosek Rady Sołeckiej;
na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich
przysługuje Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i
Sołtysowi.
3. Zebranie winno zostać zwołane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19.1. Zebranie wiejskie odbywa się w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz w roku.
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa
winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno
zawierać informację na czyj wniosek jest zwoływane, określenie daty i godziny w pierwszym oraz
drugim terminie zebrania, miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad.
3. Zawiadomienie o zebraniu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 20.1. Zebranie wiejskie jest waŜne, bez
względu na ilość osób biorących w nim udział,
jeŜeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu .
2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie
Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego
przez uprawnionego do zwołania Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie z zastrzeŜeniem § 26
ust. 1 otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

§ 21. W zebraniu wiejskim mogą brać
udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub osoby
upowaŜnione przez niego do referowania spraw
i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 22. Z kaŜdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w przypadku zebrania wyborczego, w
którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;
3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i
oznaczenie ich funkcji;
4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i
wniosków z poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;
6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;
7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
§ 23. Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden Sołtys zachowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji sołectwa, a
drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie
7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego.
§ 24.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tj. gdy liczba
głosów „za” jest większa niŜ głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania nad daną sprawą.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od
daty ich podjęcia.
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Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 25.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma
być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie do
6 miesięcy po wyborze Rady Miejskiej na nową
kadencję, określając termin, miejsce Zebrania
oraz wyznaczając Przewodniczącego Zebrania.
2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu
wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób
określony w § 19 ust. 2 i 3.
§ 26.1. Dla dokonania waŜnego wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana
jest
obecność,
co
najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania, stałych
mieszkańców sołectwa, posiadających czynne
prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej liczby
uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w nowym
terminie mogą zostać przeprowadzone bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i
wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią
Gminy Ćmielów.
4. Dla waŜności wyborów niezbędne jest
potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
§ 27. Prawomocność wyborczego Zebrania Wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.
§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w głosowaniu jawnym, w
składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem
komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
1)
2)
3)
4)
5)

2. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
przygotowanie kart do głosowania;
przeprowadzenie głosowania;
ustalenie wyników głosowania;
sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6)

ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący zebrania.
§ 29.1. Komisja wyborcza w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na Sołtysa mogą zgłaszać się sami lub
być zgłaszani przez uczestników uprawnionych
do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa
posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwisko i imię
kandydata, na którego oddaje swój głos.
3. NiewaŜne są karty do
przedarte lub inne niŜ ustalono.

głosowania:

4. JeŜeli głosujący zakreśli na karcie do
głosowania więcej niŜ jedno nazwisko, głos
uznaje się za niewaŜny.
5. Za wybranego uwaŜa się kandydata,
który otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów waŜnych komisja wyborcza przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w
trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 30.1. Komisja wyborcza w drugiej kolejności przeprowadza wybory Rady Sołeckiej i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
Kandydaci na członka Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady
Sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Głosowanie jest tajne. Głosujący zakreśla na karcie do głosowania nazwiska i imiona
wybranych przez siebie kandydatów, w liczbie
nie większej niŜ ustalona przez Zebranie Wiejskie
liczebność Rady Sołeckiej.
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5)
6)

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
waŜnych.
5. W przypadku uzyskania równej liczby
głosów przez dwóch lub więcej kandydatów,
komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
§ 31.1. Druki protokołów głosowania dla
komisji wyborczej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.
2. Protokół komisji wyborczej powinien
zawierać:
1) skład osobowy;
2) datę przeprowadzonych wyborów;
3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym
zebraniu wiejskim;
4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;

7)

liczbę oddanych głosów waŜnych i niewaŜnych;
liczbę głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
stwierdzenie wyniku glosowania.

3. Protokół głosowania podpisują: przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej.
§ 32.1. Z wyborczego Zebrania Wiejskiego
sporządza się protokół, którego integralną część
stanowią protokoły komisji wyborczej, uchwały
podjęte przez Zebranie Wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.
2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział VI
Wybory uzupełniające
§ 33.1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, jeŜeli utracili zaufanie
mieszkańców swojego sołectwa, nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuścili
się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, zostali osądzeni prawomocnym wyrokiem karnym skazującym lub w razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji Sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa moŜe
wystąpić 1/5 stałych mieszkańców sołectwa,
którym przysługuje prawo wyborcze, Burmistrz
lub Rada Miejska. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Miejskiej.
4. Rada Miejska lub Burmistrz podejmuje
decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania Sołtysa.
5. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu
tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy.

6. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji
następuje na wniosek Sołtysa, 1/10 mieszkańców sołectwa, Burmistrza lub Rady Miejskiej.
7. Tryb odwołania Sołtysa, członka Rady
Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej określają przez
analogię postanowienia § 26-33 niniejszego statutu, z tym Ŝe obecni na Zebraniu Wiejskim stali
mieszkańcy sołectwa zakreślają jedną z dwóch
odpowiedzi na karcie do głosowania - „za odwołaniem”, lub „przeciw odwołaniu”.
8. Wybory uzupełniające Sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26-33 niniejszego
statutu.
9. Wybory dla uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa analogicznie
do postanowień § 26-33 niniejszego statutu.
10. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej;
3) odwołania przed upływem kadencji;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 64

4)
5)

– 3271 –

utraty prawa wybieralności (biernego prawa
wyborczego);
w przypadku gdy niemoŜność pełnienia
powierzonej funkcji trwa ponad 3 miesiące.
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§ 34. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających upływa
z dniem upływu kadencji organu wykonawczego
sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych
na podstawie § 26.

Rozdział VII
Mienie gminne
§ 35.1. Na wniosek sołectwa Burmistrz
moŜe przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za
stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieŜący zarząd przekazanym mieniem
gminnym.

4. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) załatwia bieŜące sprawy związane z eksploatacją mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa
§ 36.1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu. Zebranie Wiejskie określa przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim.

Rozdział IX
Nadzór i kontrola nad sołectwem
§ 37.1. Nadzór nad działalnością sołectwa
sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki
finansowej, o ile sołectwu przekazano część
mienia gminnego.
2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz
w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieŜącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności
sprawuje Burmistrz.
§ 38. Organy nadzoru i kontroli mają prawo Ŝądania niezbędnych informacji i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Gminy Ćmielów oraz obowiązujących
ustaw.
2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w
drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
471

§ 40. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiąŜąco Burmistrz z
moŜliwością odwołania się od tej interpretacji
do Rady Miejskiej.
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