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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), oraz w
związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4,
art.216 ust. 1 i 2, art.236 ust.1, 2, 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm)
Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia w planu dochodów budżetowych, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia w planie wydatków budżetowych , zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków §955 o kwotę
67.797,35 zł. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2011 r”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały
§ 4. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów-3.191.265,99, pożyczek

- 53.342, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE - 1.890.392,01, oraz z wolnych
środków - 177.797,35 zł
§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacja
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15447 –

§ 8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
„Zadania inwestycyjne roczne na 2011 rok”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7
do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 1843

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Smoliński
Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15449 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15451 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15452 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15453 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15454 –
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15455 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15456 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Poz. 1843

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15459 –
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze
zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VIII/57/2011
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2015
Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

scyplinarnego w Gminie Bałtów - zwanego dalej
„Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść określa załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy-

Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Smoliński

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik do uchwały nr VIII/58/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15467 –

Poz. 1844

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161
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UCHWAŁA NR VIII/59/2011
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
oraz przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 3

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
Rada Gminy Bałtów uchwala, co następuje:

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejsza uchwała określa: zasady
i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, ich trenerów oraz zasady i tryb
przyznawania nagród i wyróżnień.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa
jest o:
1) stypendium to rozumie się przez to stypendium sportowe: a) stypendium całoroczne
dla uzdolnionych sportowców – czyli pomoc
finansową, wspierającą proces całorocznego
szkolenia sportowego zawodnika,

2) zawodniku – należy przez to rozumieć sportowca posiadającego lub nie posiadającego
licencji, zameldowanego na pobyt stały na
terenie gminy Bałtów,
3) cofaniu stypendium to rozumie się przez to
również pozbawienie stypendium,
4) nagrodzie sportowej - należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę finansową lub
rzeczową przyznaną za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego
5) wyróżnieniu sportowym - należy przez to
rozumieć dyplom, list gratulacyjny, puchar,
medal, statuetkę lub inne trofeum sportowe
przyznane za osiągnięcie przez zawodnika
wysokiego wyniku sportowego.
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CZĘŚĆ II.
STYPENDIA SPORTOWE
§ 3. Wójt Gminy Bałtów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Bałtów.
§ 4.1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1) osiągnął wysoki wynik sportowy a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym,
2) jest sportowcem posiadającym lub nie posiadającym licencji, zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Bałtów,
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,
4) wywiązuje się z podstawowych obowiązków
sportowca, zobowiązuje się realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań, przestrzega powszechnie obowiązujące
normy społeczne.
§ 5.1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendium sportowego są:
1) kluby i stowarzyszenia działające w oparciu o
ustawę o sporcie,
2) zawodnik,
3) inne zainteresowane osoby.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika, szczegółowo umotywowany i udokumentowany
ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć
sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów,
wycinki prasowe, plany startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy),
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Bałtów o okolicznościach
uzasadniających wstrzymanie lub cofniecie
stypendium.
3. Termin zgłaszania kandydatów określony zostanie każdorazowo przez Wójta Gminy
Bałtów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 6.1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje
i cofa Wójt Gminy Bałtów na wniosek podmiotów określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3.
§ 7.1. Stypendium dla uzdolnionych sportowców, mające charakter pomocy indywidualnej, będzie przyznawane na okres do jednego
roku (do dwunastu miesięcy), a wypłacane w
wysokości od 50,00 zł do 200,00 zł w każdym
miesiącu na podstawie zawartej umowy.
2. Wysokość oraz ilość stypendiów sportowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na
ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie
Gminy Bałtów.
§ 8. Wójt Gminy Bałtów zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala
się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium sportowego.
§ 9.1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się
w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów
lub treningów,
2) został zawieszony w prawach zawodnika
przez organ statutowy klubu sportowego lub
właściwego związku sportowego,
3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo
zaprzestał startów lub treningów.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na
czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
3. Wypłatę stypendium wznawia się po
ustaniu przyczyny.
§ 10.1. Zawodnik może zostać pozbawiony
stypendium w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów
lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale
zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany
lub pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik zmienił miejsce zameldowania,
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym
zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię swojego klubu lub stowarzyszenia sportowego.
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§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo
niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym
przez lekarza uprawnionego do orzekania o sta-

Poz. 1845

nie zdrowia sportowców, stypendium sportowe
może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.

CZĘŚĆ III.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 13.1. Wójt Gminy Bałtów przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
dla zawodników zameldowanych na pobyt stały
na terenie gminy Bałtów.
§ 14. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe, który jest zawodnikiem posiadającym lub nie posiadającym licencji, zameldowanym na pobyt
stały na terenie gminy Bałtów
§ 15.1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są podmioty określone w § 5.

§ 16. Nagrody i wyróżnienia przyznaje
Wójt Gminy Bałtów z własnej inicjatywy lub na
wniosek podmiotów, o których mowa w § 5.
§ 17.1. Jednorazowa nagroda finansowa
dla zawodnika nie może przekroczyć 800,00 zł.
2. Wartość nagrody rzeczowej nie może
przekroczyć 800,00 zł.
3. Wysokość oraz ilość nagród i wyróżnień
uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel
w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy
Bałtów.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dokument potwierdzający przynależność
zawodnika do klubu sportowego – dotyczy
zawodników zrzeszonych w klubach,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,
szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe).

§ 18. W jednym roku zawodnik może
otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w roku kalendarzowym, w
którym wysoki wynik sportowy został uzyskany
przez zawodnika.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bałtów.

4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik Nr 2 do mniejszej
uchwały.

§ 19. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się jedną
nagrodę.
§ 20. Traci moc Uchwała Nr XVIII/76/2008
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Smoliński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/59/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/59/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz
2572 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala,
co następuje:
§ 1.1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy
programowej jest bezpłatna.
2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone są
w statutach przedszkola.
§ 2.1. Za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową, o której mowa
w § 1 rodzice /prawni opiekunowie/ dziecka
uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są
do comiesięcznego uiszczania opłaty.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 obejmuje
usługi opiekuńczo-bytowe świadczone poza czasem ustalonym na realizację podstawy programowej, w szczególności za:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i
zainteresowania;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające
rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;
3) gry zabawy ruchowe w sali lub na świeżym
powietrzu: spacery, wycieczki;
4) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy
dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;

5) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości
szkolnej;
6) opieka nad dziećmi z elementami integracji,
ćwiczeń ogólnorozwojowych, muzykoterapii;
7) czynności porządkowe i opiekuńcze związane
z higiena osobistą, samoobsługą i spożywaniem posiłków;
8) przygotowanie dzieci do udziału w różnych
konkursach, przeglądach, uroczystościach,
imprezach, itp.;
9) realizację programów autorskich i innowacji
pedagogicznych;
10) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem.
§ 3.1. Ustala się opłatę w wysokości 0,10%
/w zaokrągleniu do pełnych groszy/ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w
ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1679 ze zm./ za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz
liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta
ze świadczeń określonych w § 2 ust. 2, zgodnie
z deklaracją o świadczenie usług ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
złożoną przez rodzica /prawnego opiekuna/.
3. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 2
podlega obniżeniu w przypadku nieobecności
dziecka w przedszkolu proporcjonalnie za każdy
dzień nieobecności w stosunku do ilości dni,
w których przedszkole było czynne dla dzieci
w danym miesiącu oraz w przypadku nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących
po stronie placówki.
§ 4. W przypadku korzystania z usług
przedszkola przez więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę, o której mowa w § 3 obniża
się o 50%.
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§ 5. Opłata, o której mowa w § 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów
zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki
języków obcych i rytmiki, tańca itp. organizowanych na życzenie lub za zgodą rodziców
/opiekunów prawnych/.

Poz. 1846,1847

2. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za
świadczenia przedszkola pobierane są odsetki
ustawowe.
§ 8. Zakres świadczeń i wysokość opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole może
określać umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
/opiekunami prawnymi/ dziecka.

§ 6.1. Ustala się miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka
pomnożonej przez ilość dni kalendarzowych w
danym miesiącu, w którym przedszkole jest
otwarte.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 10.1. Traci moc Uchwała Nr 61/XI/2005
Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2005
roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli.

2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym.
3. W przypadku nieobecności dziecka w
przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka
żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod
warunkiem zgłoszenia przez rodzica /opiekuna
prawnego/ absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Traci moc Uchwała Nr 2/XIV/2008 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2008 r. w
sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
zorganizowanych w szkołach i zespołach szkół
prowadzonych przez Gminę Łączna, w tym ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.

4. Ustala się, iż pracownicy przedszkola
korzystający z posiłków ponoszą opłatę za te
posiłki w wysokości równej kosztom ich przygotowania ustalonym przez dyrektora przedszkola.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od
1 września 2011 r.

§ 7.1. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 6
wnosi się miesięcznie, z góry do dnia 10 każdego
miesiąca.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 15.038.255,50 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
376.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków
po zmianie wynosi 17.172.255,50 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5,
Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
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1. § 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 134 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
2. 1) kredytów w kwocie 1.926.415 zł
3. 2) wolnych środków, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 207 585 zł
4. 2. Przychody budżetu 3 247 585 zł, rozchody 1 113 585 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały.

cie 1 926 415 zł, w tym kredyty zaciągnięte w
związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie – 1 040 000 zł.

§ 5. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały
budżetowej, który otrzymuje brzmienie ”sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwo-

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Górka
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Czerwona Górka, uchwala Statut
Sołectwa Czerwona Górka o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Czerwona Górka jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Czerwona
obejmuje obręb wsi Czerwona Górka.

Górka

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Czerwona Górka.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Czerwona Górka w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Czerwona Górka
w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu
publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności w
sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;

2)
3)
4)
5)

zmian statutu sołectwa;
przepisów porządkowych;
szkół podstawowych i przedszkoli;
zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15487 –

oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

Poz. 1848

1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami
sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych; 6)
podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności
obrad.

§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na
pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny
wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz
w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła
zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie
zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych
mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
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prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.

§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia
w formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.

§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta

Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15489 –

otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.

Poz. 1848

§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych
w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wnio-

sek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby
oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na
prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione
w § 23 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności
organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości
oraz osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół
pokontrolny otrzymuje również kontrolowany
organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.
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Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców,
wybory w nowym terminie tj. po upływie

15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą być przeprowadzone bez względu
na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni
mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi
podpisania listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu
wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu
jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa
wyborczego w wyborach do organów gminy
określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
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sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie znaku
„X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach)
kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie soł-
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tysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia
kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
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Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1848

1849
1849

UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy

Łączna, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gózd uchwala Statut Sołectwa Gózd o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Gózd jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Gózd obejmuje obręb
wsi Gózd.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Gózd.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Gózd w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Gózd w Gminie
Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.

3. Tworzenie warunków do pełnego udziału
w życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
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5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli

2.

3.
4.

5.

Poz. 1849

plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.

§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów

uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania,
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o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;

Poz. 1849

7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.
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Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.

§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
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bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.

wości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.

§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidło-

§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania
osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie
do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu

zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości
mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania
członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
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osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę

Poz. 1849

głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawie-
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rać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.

Poz. 1849,1850

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i
przedterminowych upływa z dniem zakończenia
kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.

§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1849

1850
1850

UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jęgrzna
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jęgrzna, uchwala Statut Sołectwa Jęgrzna o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Jęgrzna jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Jęgrzna obejmuje obręb wsi Jęgrzna oraz przysiółek Jęgrzna Zajamnie

§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Jęgrzna.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
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1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Jęgrzna w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;

Poz. 1850

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Jęgrzna w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności w
sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie
sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekre-

acji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
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§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych; 6)
podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.

Poz. 1850

§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady
sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15501 –

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

Poz. 1850

§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm. ). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.

§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
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organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
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kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory

Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie
do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia
ich przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
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wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgła-
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sza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie znaku
„X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach)
kandydata (kandydatów), którego (których)
wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiej-
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skim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.

Poz. 1850,1851

§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie
§ 33 ust. 1 i 2.

§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1850

1851
1851

UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionki
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kamionki, uchwala Statut Sołectwa Kamionki o następującej treści:
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Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Kamionki jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Kamionki obejmuje
obręb wsi Kamionki.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kamionki.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Kamionki w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionki
w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami
sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.
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Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.

§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy
w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa
wobec organów Gminy oraz w uzasadnionych
przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy
w sołectwie oraz w razie wypadków losowych
i klęsk żywiołowych, a w szczególności poprzez
wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie
w naradach sołtysów organizowanych przez
Wójta; 6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady
Gminy; 7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań ze swojej działalności oraz działalności
rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
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31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy
Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.

Poz. 1851

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.
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Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami z
zakresu kontroli działalności organów sołectwa,
mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników
mienia będących w posiadaniu sołectwa; 4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy specjalistów
zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych
jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek

lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw

wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
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3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
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głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z
równą liczbą głosów jest większa niż liczba wybranych członków rady sołeckiej.
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§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
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1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.
§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.
§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1851
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klonów
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Klonów, uchwala Statut Sołectwa
Klonów o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Klonów jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Klonów obejmuje obręb wsi Klonów.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Klonów.
§ 2. 1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Klonów w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Klonów w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;

2)
3)
4)
5)

zmian statutu sołectwa;
przepisów porządkowych;
szkół podstawowych i przedszkoli;
zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i
obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
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3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
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1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa
i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych; 6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
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podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy
Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
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15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów

i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa
w pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta
informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni
od otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa
Rada Gminy rozpatruje w terminie 30 dni
od dnia jego otrzymania. 6. Budżet sołectwa
tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane
uchwałą rady gminy na wykonanie dodatkowych
zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem
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finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały
rady gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może
być wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.

Poz. 1852

2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek

lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.
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Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru
sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców,

wybory w nowym terminie tj. po upływie
15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą być przeprowadzone bez względu
na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni
mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi
podpisania listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu
wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu
jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa
wyborczego w wyborach do organów gminy
określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
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listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

Poz. 1852

łani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków;
2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania; 3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane
odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w
przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.

§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie
§ 33 ust. 1 i 2.

§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwo-

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
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Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
1852

1853
1853

UCHWAŁA NR VII/54/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączna
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy

Łączna, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Łączna, uchwala Statut Sołectwa Łączna o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Łączna jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Łączna obejmuje obręb wsi Łączna oraz przysiółek Jaśle.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Łączna.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Łączna w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Łączna w Gminie
Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.

3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
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5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli

2.

3.
4.
5.
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plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu,
rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.

§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;

6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na
pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny
wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
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§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady so-
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łeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania
planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłe-

go zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
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uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa
w pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finanso-
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wym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu

do pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych
w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby
oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na
prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3.O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
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§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione
w § 23 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności
organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości
oraz osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół
pokontrolny otrzymuje również kontrolowany
organ sołectwa.
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§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
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§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
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1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego
w opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i doko-
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nania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 mie-
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siące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i
przedterminowych upływa z dniem zakończenia
kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
1853

1854
1854

UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy

Łączna, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Osełków, uchwala Statut
Sołectwa Osełków o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Osełków jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Osełków obejmuje obręb wsi Osełków i Stawik.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Osełków.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Osełków w Gminie Łączna.
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Osełków w Gminie Łączna;
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Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności w
sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.

§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa
i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych; 6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
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§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
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kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy;
16) tworzenie warunków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna; 17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15526 –

§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez pra-
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wa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w
celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w
zakresie działalności organów poddanych kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność

organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami z
zakresu kontroli działalności organów sołectwa,
mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników
mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych
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i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.

Poz. 1854

§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie
do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.

§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
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posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Poz. 1854

2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
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§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać
uzasadnienie i musi być podpisany przez 1/5
uprawnionych mieszkańców sołectwa. 3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem
rady sołeckiej.

Poz. 1854,1855

nania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.

§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokoRozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 4/I/2006 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych w
niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o
samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1854

1855
1855

UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podłazie
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy

Łączna, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Podłazie, uchwala Statut
Sołectwa Podłazie o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Podłazie jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Podłazie.

2. Obszar Sołectwa Podłazie obejmuje obręb wsi Podłazie.

§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
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1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Podłazie w Gminie Łączna.

Poz. 1855

3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Podłazie w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu,
rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.

§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
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3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa
i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych; 6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
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§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy
w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa
wobec organów Gminy oraz w uzasadnionych
przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy
w sołectwie oraz w razie wypadków losowych
i klęsk żywiołowych, a w szczególności poprzez
wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie
w naradach sołtysów organizowanych przez
Wójta; 6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady
Gminy; 7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań ze swojej działalności oraz działalności
rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15532 –

17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiej-
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skiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną
do dysponowania środkami finansowymi sołectwa. 2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo wykonywać swoich obowiązków, Wójt
wyznacza spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami
finansowymi sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów
sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności

i gospodarności. 2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli.
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§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych
w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby
oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na
prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
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krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania
osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).

§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
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§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla doko-
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nania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego
(których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
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§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.

Poz. 1855,1856

3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.

§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać
uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
1855

1856
1856

UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzagnańszcze
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Podzagnańszcze, uchwala Statut
Sołectwa Podzagnańszcze o następującej treści:
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Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Podzagnańszcze jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Podzagnańszcze obejmuje obręb wsi Podzagnańszcze.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Podzagnańszcze.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Podzagnańszcze w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Podzagnańszcze
w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału
w życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekre-

acji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy
sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu,
rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy
w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.
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Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.

§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania
planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
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31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.

Poz. 1856

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.
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Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych
kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek

lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie
do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
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upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
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go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
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z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;

Poz. 1856

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego
w opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.
§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.
§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR VII/58/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Występa
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Występa, uchwala Statut Sołectwa Występa o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Występa jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Występa obejmuje obręb wsi Występa oraz przysiółek Stara Występa.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Występa.
§ 2. 1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Występa w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Występa w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;

2)
3)
4)
5)

zmian statutu sołectwa;
przepisów porządkowych;
szkół podstawowych i przedszkoli;
zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i
obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
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3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

Poz. 1857

1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania,
o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje
Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz proto-
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kolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy
Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
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15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady
Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa

w pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
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gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
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2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i
gospodarności. 2. Kontrola działalności organów
sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w
zakresie działalności organów poddanych kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby od-

działywać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu

tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
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§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwo-
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ływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
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2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
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uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków;
2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania; 3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane
odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w
przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
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§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy
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§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1857

1858
1858

UCHWAŁA NR VII/59/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zagórze, uchwala Statut Sołectwa Zagórze o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Zagórze jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Zagórze obejmuje obręb wsi Zagórze.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Zagórze.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zagórze w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Zagórze w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.

5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
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5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa
i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany
dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
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3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne

prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na
pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny
wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
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zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygoto-
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wywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy
Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia
w formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami
samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołec-

twa ub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
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sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
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wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów
sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności
i gospodarności. 2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji, w
tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami z
zakresu kontroli działalności organów sołectwa,
mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników
mienia będących w posiadaniu sołectwa; 4) żą-

dania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych
wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy specjalistów
zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych
jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
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osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.

Poz. 1858

§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie
do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.

§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
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§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z
równą liczbą głosów jest większa niż liczba wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia
na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie
wiejskie.

Poz. 1858

§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po
jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
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przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybra-

Poz. 1858,1859

nych w wyborach zarządzonych na podstawie
§ 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
1858

1859
1859

UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalezianka
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zalezianka, uchwala Statut Sołectwa Zalezianka o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Zalezianka jest jednostką
pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Zalezianka obejmuje
obręb wsi Zalezianka oraz przysiółek Osieczno.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Zalezianka.
§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zalezianka w Gminie Łączna.
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Zalezianka
w Gminie Łączna;
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Poz. 1859

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału
w życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli
plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu, rekreacji znajdujących się na terenie
sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.

§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
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prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin
zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania,
o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje
Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiej-
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skiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy
Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
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§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez pra-
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wa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
w celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów
sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności
i gospodarności. 2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność

organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu
do pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
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specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych
w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby
oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na
prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3.O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
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§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.

W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się
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według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
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3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
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1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w
opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie
sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.

Poz. 1859,1860

Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.

§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.

§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
1859

1860
1860

UCHWAŁA NR VII/61/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łącz-

na, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zaskale, uchwala Statut Sołectwa
Zaskale o następującej treści:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.1. Sołectwo Zaskale jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Zaskale.

2. Obszar Sołectwa Zaskale obejmuje obręb wsi Zaskale oraz przysiółek Zaskale-Ostrów.

§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności:
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1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej
mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę
Łączna;

Poz. 1860

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zaskale w Gminie Łączna
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć
Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Sołectwa Zaskale w Gminie Łączna;

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców
sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w
życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów
przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy
oraz z własnej inicjatywy w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekre-

acji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami
gminy może wyrażać opinie w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i
obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu,
rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów
gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospodarczych.
4. Przedstawianie organom gminy projektów
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.

Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.

§ 7.1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest
sołtys.
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3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata.
§ 8.1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego planu
wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków
sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i
członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych
sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są
stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu
w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania
i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny wniosek
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na
pisemny wniosek rady sołeckiej; 4) na pisemny
wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys - najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie zwołuje się, w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa
członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala
zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być
zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego
członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków
zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania
wiejskiego są zobowiązani do podpisania listy
obecności.
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§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje
uprawnienia do: 1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania
pytań; 4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania
kandydatur i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi
inaczej. 2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub
prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego
podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań
wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej
kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w
szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania
wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec
organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk
żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5) uczestniczenie w
naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy;
7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań
ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do
31 marca roku następującego po roku, którego
dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa
z zakresu administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem
mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych przedstawianych organom
gminy; 14) organizowanie spotkań radnych
Gminy Łączna i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16) tworzenie warunków do współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
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17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz
sołectwa.
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma
charakter społeczny. 2. Rada Gminy ustanawia w
formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys
może wyznaczyć swojego zastępcę spośród
członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1) wspomaganie
działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
2) proponowanie porządku obrad zebrania wiej-
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skiego; 3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys.
3. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w
celu archiwizacji.

Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną
uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu
sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy informuje
sołtysa o wysokości środków finansowych dla
sołectwa. 2. Po otrzymaniu informacji od Wójta
Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym
uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w
pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie
spełnienia wymogów określonych w pkt. 3 może
podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy
za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od
otrzymania informacji. 5. Wniosek sołtysa Rada
Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. 6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia ko-

munalnego; 2) środki przyznane uchwałą rady
gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady
gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.
420 z późn. zm.). 8. W przypadku przekazania
sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą
się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do
dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących
wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo
wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza
spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed obciążeniem
sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz
sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów
sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności

i gospodarności. 2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli.
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§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję, o której
mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez
działania własne lub wyznaczonych komisji,
w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają
prawo bezpośredniego wglądu w działalność
organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
cztery lata.
§ 25. Członkowie organów wymienionych
w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1) swobodnego wstępu do
pomieszczeń przeznaczonych na działalność
organów sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;
4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) korzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy
i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w
§ 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek
lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
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krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek organów
wymienionych w § 23 może być wyłączony od
kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym
czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. 3. O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się
przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonej kontroli organy wymienione w
§ 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania,
zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz
osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru
nad działalnością organów sołectwa jest Rada
Gminy i Wójt.

Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu
tajnym. 2. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej
następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania (czynne).

§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie
2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15565 –

§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą
być odwołani przed upływem kadencji przez
zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru
sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą
być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do podpisania listy
obecności. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecności traci prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim
uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków
wybranych spośród uprawnionych mieszkańców
sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej. 3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji zostają
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. 6. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany
zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przygotowanie kart
go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych
wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej
wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych
wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.

Poz. 1860

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie
listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu
zwykłą większością głosów obecnych członków
zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie
znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie
przedartych; 2) bez pieczęci urzędu gminy;
3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów niż jest mandatów.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa
się kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej
samej liczbie głosów. Ponownego głosowania
nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów
z równą liczbą głosów jest większa niż liczba
wybranych członków rady sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach,
o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu
stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie
wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających
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członka rady sołeckiej nie przeprowadza się,
jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.

1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.

§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie
powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno
być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie
zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących
po jej stronie.

§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44
zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje
Sołtys. 2. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni
od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.

§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa
lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:
1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;
3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego
w opinii środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez

§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania
sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje
Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym
zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów
przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej
wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy
na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.
§ 51. W przypadkach nieuregulowanych
w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
§ 52. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy

§ 53. Traci moc uchwała Nr 12/II/96 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Łączna.
§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

1860

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15567 –

Poz. 1861

1861
1861

UCHWAŁA NR IX/50/2011
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z póź.
zmianami/ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z póź. zm./ Rada Gminy
w Obrazowie uchwala;
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
- 58 161 zł.
- w dziale 758 rozdz.75814 § 0920 o kwotę
- 38 500 zł
- w dziale 921 rozdz.92109 § 2717 o kwotę
- 19 661 zł.
II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
- 162 767 zł.
- w dziale 010 rozdz.01010 § 6610 o kwotę
- 127 000 zł
- w dziale 921 rozdz.92109 § 4217 o kwotę
- 19 661 zł.
- w dziale 921 rozdz.92109 § 4219 o kwotę
- 14 606 zł
- w dziale 921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę
- 1 500 zł.
III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
– 104 606 zł.
- w dziale 010 rozdz.01010 § 6050 o kwotę
- 40 000 zł.
- w dziale 010 rozdz.01095 § 4270 o kwotę
- 14 606 zł.
- w dziale 754 rozdz.75412 § 4170 o kwotę
- 50 000 zł.
VI.
1) Załącznik Nr. 1 do uchwały Nr. VIII/48/11
z dnia 5.05.2011 r „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł
zagranicznych,
niepodlegajacych
zwrotowi na 2011 r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do
niniejszej uchwały
I.

2) Załącznik Nr.10 do uchwały Nr. IV/18/11 Rady
Gminy w Obrazowie z dnia 31.01.2011 roku
„Dotacje podmiotowe w 2011 r.” otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 2
do niniejszej Uchwały
3) Załącznik Nr. 11 do uchwały Nr. IV/18/11
z dnia 31.01.2011r.„Dotacje celowe w 2011r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej uchwały
4) Załącznik Nr. 1 do uchwały Nr. VII/37/11 Rady
Gminy w Obrazowie z dnia 1.04.2011 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr. 4 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr. 9 do uchwały Nr. IV/18/11 Rady
Gminy w Obrazowie z dnia 31.01.2011 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 5 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku;
- przeniesienia planu wydatków między dzialami i paragrafami
- wprowadzenia do budżetu dodatkowych
dochodów
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/50/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15569 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15570 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15571 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15572 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15573 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15574 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15575 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15576 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15577 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15578 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15579 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15580 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15581 –

Poz. 1861

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/50/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/50/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15582 –

Poz. 1861

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/50/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15583 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15584 –

Poz. 1861

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/50/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

1861

– 15585 –

Poz. 1861

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15586 –

Poz. 1862,1863

1862
1862

UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c
i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r.
z póź. zm./ oraz art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych
/Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz.1240 / Rada Gminy
w Obrazowie uchwala;

2) Spłata kredytu nastąpi z dochodów gminypodatek rolny, podatek od nieruchomości
3) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel
in blanco wraz z deklaracją wekslową
4) Raty kredytu płatne będą w latach 2012-2014
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.

§ 1.
1) Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w 2011 roku w wysokości
1 137 008 zł /jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy osiem złotych/ w banku wybranym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych/ tj.
Dz. U. z 2007 r.Nr.223 poz.1655 z póź. zm./ na;
- sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie – 1 137 008 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

1862

1863
1863

UCHWAŁA NR IX/43/2011
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9
lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214
pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231
ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 3. Zmienia się zadania inwestycyjne
roczne w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się
o kwotę 181.501,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się
o kwotę 181.501,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Michał Szczerba

§ 4. Zmienia się wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15587 –

Poz. 1863

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/43/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15588 –

Poz. 1863

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/43/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15589 –

Poz. 1863

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15590 –

Poz. 1863

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/43/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15591 –

Poz. 1863

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/43/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15592 –

Poz. 1863

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15593 –

Poz. 1863,1864

1863

1864
1864

UCHWAŁA NR IX/45/2011
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Opatowcu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9h i art.42
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591
z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.39
ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91,
poz.408 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłożony przez Radę
Społeczną Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Opatowcu stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy
w Opatowcu nr 16/11/98 z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów Samorządo-

wych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Opatowcu i Krzczonowie oraz uchwała
Rady Gminy w Opatowcu Nr VI/43/2003 z dnia
26 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i
Krzczonowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Michał Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15594 –

Poz. 1864

Załącznik do uchwały nr IX/45/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15595 –

Poz. 1864

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15596 –

Poz. 1864

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15597 –

Poz. 1864

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15598 –

Poz. 1864,1865

1864

1865
1865

UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
Na podstawie art.169 ust.4 ustawy z dnia
02 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 78, poz.483 ze zm./
i art.3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/21/2002 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w
sprawie Statutu Gminy Opatowiec wprowadza
się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Opatowiec dodaje się pkt.9 o treści: „Instytucja Kultury pn.Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu”.
2) w załączniku nr 4 do Statutu Gminy Opatowiec:
1865

a) skreśla się pkt. 2 o treści: „Związek Gmin
Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL”
w Kielcach”,
b) dopisuje się pkt.5 o treści: „Związek Międzygminny „Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”,
c) dopisuje się pkt. 6 o treści: „Organizacja
Turystyczna „Szlak Jagielloński”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Michał Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 15599 –

Poz. 1866

1866
1866

UCHWAŁA NR VIII/19/2011
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z późn. zm.)
oraz art.20 f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115 z późn. zm.) Rada Gminy Pierzchnica
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wstępną lokalizację przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Pierzchnica:
1) Droga powiatowa nr 0001 T przy posesji
Maleszowa 12.
2) Droga powiatowa nr 0004 T przy posesji
Maleszowa 42.
3) Droga powiatowa nr 0004 T przy posesji
Maleszowa 70.
4) Droga powiatowa nr 0001 T przy posesji
Podlesie 98.
5) Droga powiatowa nr 0355 T przy posesji
Pierzchnianka nr 60.
6) Droga powiatowa nr 0001 T przy posesji
Gumienice 70.
1866

7) Droga powiatowa nr 0353 T przy posesji
Skrzelczyce 88.
8) Droga powiatowa nr 0353 T przy posesji
Drugnia Rządowa 52.
9) Droga powiatowa nr 0022 T przy posesji
Drugnia Zakarczmie 4.
10) Droga powiatowa nr 0353T w okolicy skrzyżowania z drogą nr 0360 T do Pierzchnianki.
11) Droga powiatowa nr 0001 T przy posesji
Brody 1.
12) Droga gminna nr 002869 T na działce gminnej obok posesji Wierzbie 29.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady:
Maria Łopatowska

– 15600 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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