UCHWAŁA NR XIII/98/2019
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.)
Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria nadaje się:
1) Statut Sołectwa Bogoria stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Statut Sołectwa Budy stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Statut Sołectwa Ceber stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,
4) Statut Sołectwa Domaradzice stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,
5) Statut Sołectwa Gorzków stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,
6) Statut Sołectwa Grzybów stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,
7) Statut Sołectwa Józefów Witowicki stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,
8) Statut Sołectwa Jurkowice stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,
9) Statut Sołectwa Kiełczyna stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,
10) Statut Sołectwa Kolonia Bogoria stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,
11) Statut Sołectwa Kolonia Pęcławice stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,
12) Statut Sołectwa Kolonia Pęcławska stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały,
13) Statut Sołectwa Kolonia Wysoki Małe stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały,
14) Statut Sołectwa Łagówka stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały,
15) Statut Sołectwa Malkowice stanowiący załącznik Nr 15 do uchwały,
16) Statut Sołectwa Mała Wieś stanowiący załącznik Nr 16 do uchwały,
17) Statut Sołectwa Miłoszowice stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały,
18) Statut Sołectwa Moszyny stanowiący załącznik Nr 18 do uchwały,
19) Statut Sołectwa Niedźwiedź stanowiący załącznik Nr 19 do uchwały,
20) Statut Sołectwa Pełczyce stanowiący załącznik Nr 20 do uchwały,
21) Statut Sołectwa Pęcławice Górne stanowiący załącznik Nr 21 do uchwały,
22) Statut Sołectwa Podlesie stanowiący załącznik Nr 22 do uchwały,
23) Statut Sołectwa Przyborowice stanowiący załącznik Nr 23 do uchwały,
24) Statut Sołectwa Rosołówka stanowiący załącznik Nr 24 do uchwały,
25) Statut Sołectwa Szczeglice stanowiący załącznik Nr 25 do uchwały,
26) Statut Sołectwa Ujazdek stanowiący załącznik Nr 26 do uchwały,
27) Statut Sołectwa Wagnerówka stanowiący załącznik Nr 27 do uchwały,
28) Statut Sołectwa Wierzbka stanowiący załącznik Nr 28 do uchwały,
29) Statut Sołectwa Witowice stanowiący załącznik Nr 29 do uchwały,
30) Statut Sołectwa Wola Kiełczyńska stanowiący załącznik Nr 30 do uchwały,
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31) Statut Sołectwa Wola Malkowska stanowiący załącznik Nr 31 do uchwały,
32) Statut Sołectwa Wolica stanowiący załącznik Nr 32 do uchwały,
33) Statut Sołectwa Wysoki Duże stanowiący załącznik Nr 33 do uchwały,
34) Statut Sołectwa Wysoki Małe stanowiący załącznik Nr 34 do uchwały,
35) Statut Sołectwa Wysoki Średnie stanowiący załącznik Nr 35 do uchwały,
36) Statut Sołectwa Zagorzyce stanowiący załącznik Nr 36 do uchwały,
37) Statut Sołectwa Zimnowoda stanowiący załącznik Nr 37 do uchwały.
§ 2. Traci moc:
1) Uchwała Nr XII/87/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Bogoria,
2) Uchwała Nr XII/88/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Budy,
3) Uchwała Nr XII/89/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Ceber,
4) Uchwała Nr XII/90/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Domoradzice,
5) Uchwała Nr XII/91/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Gorzków,
6) Uchwała Nr XII/92/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Grzybów,
7) Uchwała Nr XII/93/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Jurkowice,
8) Uchwała Nr XII/94/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Kiełczyna,
9) Uchwała Nr XII/95/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Kolonia Wysoki Małe,
10) Uchwała Nr XII/96/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Kolonia Pęcławska,
11) Uchwała Nr XII/97/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Kolonia Pęcławice,
12) Uchwała Nr XII/98/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Kolonia Bogoria,
13) Uchwała Nr XII/99/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Łagówka,
14) Uchwała Nr XII/100/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Mała Wieś,
15) Uchwała Nr XII/101/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Malkowice,
16) Uchwała Nr XII/102/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Miłoszowice,
17) Uchwała Nr XII/103/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Moszyny,
18) Uchwała Nr XII/104/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Niedźwiedź,
19) Uchwała Nr XII/105/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Pęcławice,
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20) Uchwała Nr XII/106/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Pełczyce,
21) Uchwała Nr XII/107/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Podlesie,
22) Uchwała Nr XII/108/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Przyborowice,
23) Uchwała Nr XII/109/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Rosołówka,
24) Uchwała Nr XII/110/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Szczeglice,
25) Uchwała Nr XII/111/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Ujazdek,
26) Uchwała Nr XII/112/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wola Kiełczyńska,
27) Uchwała Nr XII/113/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wola Malkowska,
28) Uchwała Nr XII/114/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Witowice,
29) Uchwała Nr XII/115/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wierzbka,
30) Uchwała Nr XII/116/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wolica,
31) Uchwała Nr XII/117/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wysoki Średnie,
32) Uchwała Nr XII/118/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wysoki Duże,
33) Uchwała Nr XII/119/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wysoki Małe,
34) Uchwała Nr XII/120/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Zagorzyce,
35) Uchwała Nr XII/121/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Zimnowoda,
36) Uchwała Nr XII/122/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Wagnerówka,
37) Uchwała Nr XII/123/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Józefów Witowicki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia
Województwa Świętokrzyskiego.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA BOGORIA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół
mieszkańców Bogorii, Skoczylasu, Ujazdu Kiełczyńskiego stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Bogoria”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Bogoria, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Bogoria.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO BOGORIA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA BUDY
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Budy, Brodowej Góry, Karolinowa, Witoldowa stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Budy”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Budy, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Budy.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO BUDY
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA CEBER
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Cebra i Ceber-Kolonia stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Ceber”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Ceber, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Ceber.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 3

2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO CEBER
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA DOMARADZICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Domaradzic i Kolonii Domaradzice stanowi Samorząd Mieszkańców
Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Domaradzice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Domaradzice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Domaradzice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO DOMARADZICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA GORZKÓW
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Gorzkowa i Kolonii Gorzków stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Gorzków”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Gorzków, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Gorzków.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO GORZKÓW
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA GRZYBÓW
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Grzybowa i Kolonii Grzybów stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Grzybów”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Grzybów, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Grzybów.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 2

12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 5

5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO GRZYBÓW
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA JÓZEFÓW WITOWICKI
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Józefowa Witowickiego stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Józefów Witowicki”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Józefów Witowicki, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć
Witowicki.

Sołectwo Józefów

Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO JÓZEFÓW WITOWICKI
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA JURKOWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Jurkowic, Jurkowice-Kamieniołom i Samotni stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Jurkowice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Jurkowice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Jurkowice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 4

7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO JURKOWICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka
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Ceber
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Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA KIEŁCZYNA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Kiełczyny, Kolonii Kiełczyna, Gościńca i Buczyny stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Kiełczyna”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Kiełczyna, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Kiełczyna.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 4

7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa Kiełczyna
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SOŁECTWO KIEŁCZYNA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA KOLONIA BOGORIA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Kolonii Bogoria stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Kolonia Bogoria”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Kolonia Bogoria, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Kolonia Bogoria.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 6

3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO KOLONIA BOGORIA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA KOLONIA PĘCŁAWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Kolonii Pęcławice stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Kolonia Pęcławice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Pęcławice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć
Pęcławice.

Sołectwo Kolonia

Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO KOLONIA PĘCŁAWICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Budy

Strona 9

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA KOLONIA PĘCŁAWSKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Kolonii Pęcławskiej stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Kolonia Pęcławska”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Kolonia Pęcławska, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć
Pęcławska.

Sołectwo Kolonia

Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO KOLONIA PĘCŁAWSKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Wysoki Małe
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Bogoria
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Kol. Pęcławska
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Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA KOLONIA WYSOKI MAŁE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Kolonii Wysoki Małe stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Kolonia Wysoki Małe”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Kolonia Wysoki Małe, który określa
mapa stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Kolonia Wysoki
Małe.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 7

Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO KOLONIA WYSOKI MAŁE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA ŁAGÓWKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Łagówki i Obrębu stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Łagówka”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Łagówka, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Łagówka.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO ŁAGÓWKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA MALKOWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Malkowic, Malkowic Dolnych i Malkowic Górnych stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Malkowice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Malkowice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Malkowice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 2

12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO MALKOWICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA MAŁA WIEŚ
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Małej Wsi stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Mała Wieś”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Mała Wieś, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Mała Wieś.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO MAŁA WIEŚ
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA MIŁOSZOWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Miłoszowic, Kolonii Miłoszowice i Brzeziny stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Miłoszowice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Miłoszowice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Miłoszowice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO MIŁOSZOWICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA MOSZYNY
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Moszyn, Gór Moszyńskich, Barabaszówki i Rogoźna stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Moszyny”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Moszyny, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Moszyny.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO MOSZYNY
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA NIEDŹWIEDŹ
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Niedźwiedzia, Niedźwiedzia – Kolonii i Niemirowa stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Niedźwiedź”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Niedźwiedź, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Niedźwiedź.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 6

3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO NIEDŹWIEDŹ
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA PEŁCZYCE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Pełczyc, Pełczyc Dolnych i Pełczyc Górnych stanowi Samorząd
Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Pełczyce”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Pełczyce, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Pełczyce.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO PEŁCZYCE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA PĘCŁAWICE GÓRNE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Pęcławic Górnych stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Pęcławice Górne”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Pęcławice Górne, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Pęcławice Górne.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 3

2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO PĘCŁAWICE GÓRNE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA PODLESIE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Podlesia stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Podlesie”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Podlesie, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Podlesie.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO PODLESIE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA PRZYBOROWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Przyborowic i Brzegi stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Przyborowice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Przyborowice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Przyborowice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO PRZYBOROWICE

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 8

Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA ROSOŁÓWKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Rosołówki stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Rosołówka”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Rosołówka, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Rosołówka.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO ROSOŁÓWKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA SZCZEGLICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Szczeglic i Kolonii Szczeglice stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Szczeglice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Szczeglice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Szczeglice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO SZCZEGLICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA UJAZDEK
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Ujazdka, Kolonii Ujazdek i Ksawerowa stanowi Samorząd Mieszkańców
Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Ujazdek”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Ujazdek, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Ujazdek.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO UJAZDEK
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WAGNERÓWKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wagnerówki i Kaczkówki stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wagnerówka”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wagnerówka, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wagnerówka.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WAGNERÓWKA

Kaczkówka
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 28 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WIERZBKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wierzbki stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wierzbka”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wierzbka, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wierzbka.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WIERZBKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 29 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WITOWICE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Witowic stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Witowice”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Witowice, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Witowice.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 4

7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WITOWICE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 30 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WOLA KIEŁCZYŃSKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Woli Kiełczyńskiej stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wola Kiełczyńska”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wola Kiełczyńska, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć
Kiełczyńska.

Sołectwo Wola

Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WOLA KIEŁCZYŃSKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Miłoszowice
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Domaradzice

Kiełczyna
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Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe
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Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce
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Kol. Pęcławska
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Jurkowice
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Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 31 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WOLA MALKOWSKA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Woli Malkowskiej, Swobody, Poręby Kiełczyńskiej i Batogów stanowi
Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wola Malkowska”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wola Malkowska, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wola Malkowska.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
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3.
4.
5.
6.
7.

przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WOLA MALKOWSKA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 32 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WOLICA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wolicy stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wolica”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wolica, który określa mapa stanowiąca
załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wolica.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WOLICA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 33 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WYSOKI DUŻE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wysók Dużych stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wysoki Duże”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wysoki Duże, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wysoki Duże.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WYSOKI DUŻE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Budy

Strona 9

Załącznik Nr 34 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WYSOKI MAŁE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wysók Małych stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wysoki Małe”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wysoki Małe, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wysoki Małe.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WYSOKI MAŁE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa
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Załącznik Nr 35 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA WYSOKI ŚREDNIE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Wysók Średnich stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Wysoki Średnie”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Wysoki Średnie, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Wysoki Średnie.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO WYSOKI ŚREDNIE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 36 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA ZAGORZYCE
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Zagorzyc stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Zagorzyce”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Zagorzyce, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Zagorzyce.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,
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7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO ZAGORZYCE
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Załącznik Nr 37 do uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT SOŁECTWA ZIMNOWODA
Rozdział I
Nazwa i obszar sołectwa
§ 1
1. Ogół mieszkańców Zimnowody stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: „Sołectwo Zimnowoda”
3. Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwa Zimnowoda, który określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogoria, która uczestniczy w realizacji jej zadań na
warunkach określonych w Statucie.
§3
O ile w dalszych zapisach mówi się o sołectwie należy przez to rozumieć Sołectwo Zimnowoda.
Rozdział II
Organizacja i zasady działania Sołectwa
§4
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania
potrzeb Wspólnoty Mieszkańców.
2. Zadania Sołectwa obejmują:
a) organizację życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we
wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
b) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej,
oświatowej i sportowej na swoim terenie,
c) działania wychowawczo – oświatowe na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego i wychowania w rodzinie,
d) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
e) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
f) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
g) podtrzymywanie zwyczajów i tradycji kulturowych na swoim terenie.
3. Zadanie określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwał,
2. opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
3. przedstawienie organom Gminy inicjatyw społeczno – gospodarczych,
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4.
5.
6.
7.

udział w konsultacjach społecznych,
współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami,
zgłaszanie wniosków do organów Gminy,
organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
§5

1. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem”,
2. Sołtys,
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt nie później niż sześć
miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.
§6
1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§7
Do kompetencji Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
2. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ty uchwalanie rocznego planu rzeczowo –
finansowego,
3. rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego,
4. opiniowanie spraw socjalno – bytowych , opieki zdrowotnej, wypoczynku, sportu i innych
związanych z miejscem zamieszkania,
5. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub ich odwołania,
6. występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
§8
Do obowiązków Sołtysa należy:
1. realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,
2. składnie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rzeczowo –
finansowego,
3. inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców,
4. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6. wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
7. przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
8. zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa,
9. opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego,
10. współpraca z Radnymi,
11. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
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12. wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków
życia w Sołectwie,
13. podejmowanie działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką,
14. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta.
§9
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie od
mieszkańców wniosków dotyczących Sołectwa.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i im przewodniczy.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywają w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w ciągu
roku.
5. Uchwały, wnioski i opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
§ 10
Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział III
Zebranie wiejskie
§ 11
Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa zamieszkujący stale na jego terenie,
Radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.
§ 12
Zebranie zwołuje Sołtys:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Rady Sołeckiej,
3. na żądnie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,
4. na polecenie Rady Gminy i Wójta.
§ 13
1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Termin i miejsce Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości.
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Gminy i Wójta powinno odbyć się w terminie 7 dni,
chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy.
§ 14
1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców Sołectwa.
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2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić powtórne Zebranie po
upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących
w spotkaniu.
3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę.
4. W Zebraniu zwoływanym przez Wójta uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie
i sporządza protokół.
§ 15
1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
3. Obrady Zebrania są protokołowane.
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant.
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać
uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji.
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w
Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie, przekazywane są Wójtowi w ciągu 7 dni od
Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

Rozdział IV
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16
1. Zebranie wyborcze, na którym odbywa się wybór lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej
zwołuje Wójt, który określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed datą zebrania.
3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są
zachowane wymogi § 14 ust.1 i 2.
4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.
5. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.
§ 17
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2. przygotowanie kart do głosowania; kandydatów na kartach umieszcza się w kolejności
zgłoszeń,
3. wydanie kart do głosowania uczestnikom Zebrania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
4. przeprowadzenie głosowania,
5. ustalenie wyników głosowania,
6. sporządzenie protokołu,

Id: 2BBC35E8-2DF3-4E00-AF5E-75A429E934BB. Podpisany

Strona 4

7. ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji.
§ 18
1. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
w trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie
trwania Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych
pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący stawia krzyżyk w kratce obok
imienia i nazwiska kandydata, na którego chce oddać głos.
6. Nieważne są karty do głosowanie inne niż ustalone i na których postawiono krzyżyk przy
więcej niż jednym imieniu i nazwisku kandydata.
7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przeprowadza drugie głosownie.
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa.
10. W sytuacji, gdy nie zgłosi się żaden kandydat na Sołtysa, wówczas Wójt w terminie 14 dni od
daty pierwszego Zebrania zwołuje drugie Zebranie.
§ 19
1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezpośrednio zgłoszonych w
rakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie
Zebrania.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania
opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
5. Głosownie odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia krzyżyk w kratce obok imion
i nazwisk kandydatów, na których chce oddać głos. Ważna jest karta, na której postawiono
krzyżyk przy maksymalnie dwóch kandydatach.
6. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalono.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 20
1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 3 dni od
daty wyborów do Wójta.
2. Wójt rozpatruje protest i w ciągu 7 dni zawiadamia wnoszącego o uznaniu bądź nieuznaniu
zasadności protestu.
3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta przysługuje mieszkańcom do Rady Gminy w ciągu 3 dni od
daty jej otrzymania.
4. Odwołanie Rada Gminy rozpatruje na najbliższej sesji.
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5. W przypadku, gdy Rada Gminy uzna protest za zasadny Wójt zobowiązany jest do przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały i wygaszenia mandatu
sołtysa.
Rozdział V
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
§ 21
1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania,
zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Wójt.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Ray Sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
4. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Wójt w terminie 1 miesiąca od
dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
sześć miesięcy.
7. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
8. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na wniosek 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
10. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że
zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności.
11. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji.
Rezygnację przyjmuje Zebranie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Sołectwa
§ 22
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Obsługę finansową i księgową zapewnia Wójt.
§ 23
1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do
korzystania w ramach zwykłego zarządu:
1. na wniosek Zebrania,
2 z inicjatywy Wójta.
2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i ilościowo
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do:
1. dbałości o mienie,
2. rozlicza się z niego,
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3. w przypadku niedoboru lub powstania w mieniu szkody z winy zarządzającego zobowiązany
jest do niezwłocznego jej naprawienia.
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgoda Wójta.
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na :
1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2. utrzymania go w stanie nie pogorszonym,
3. zachowania mienia,
4. transferze dochodów z dzierżawy lub wynajmu mienia do budżetu gminy.
Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 24
1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad Sołectwem są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa.
4. przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy Bogoria stosuje się
odpowiednio.
§ 25
1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwał stwierdza Wójt
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwały niezgodne z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności mogą być przez Wójta
uchylone.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty wstrzymania decyzji do Rady Gminy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej.
§ 27
Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 28
Spory miedzy organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Wójt.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa

SOŁECTWO ZIMNOWODA
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Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Łagówka

Ujazdek

Wierzbka

Gorzków

Ceber

Niedźwiedź
Grzybów
Przyborowic
e

Malkowice

Miłoszowice

Szczeglice

Domaradzice

Kiełczyna
Mała Wieś
Zagorzyce

Wola Kiełczyńska
Wysoki Duże
Wola Malkowska
Wysoki
Średnie

Wysoki Małe

Wolica

Bogoria
Witowice

Pęcławice Górne

Moszyny

Kol. Wysoki
Małe

Pełczyce

Kol. Pęcławice

Kol. Pęcławska

Podlesie

Jurkowice
Wagnerówka

Zimnowoda

Józefów
Witowicki
Rosołówka
Kol. Bogoria
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/98/2019
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2019 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) organizacje i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym
statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w naszej gminie określa uchwała Nr
XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria. Zgodnie z powyższą uchwałą w dniu 16 października 2019 r.
Wójt Gminy Bogoria zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria. Konsultacje miały na celu poznanie
opinii mieszkańców, co do opracowanych projektów statutów sołectw. W wyznaczonym na konsultacje
terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i propozycje. W Gminie Bogoria jest 37 sołectw, które
funkcjonują w oparciu o swe statuty. Treść obowiązujących statutów wymagała doprecyzowania niektórych
jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych, stąd konieczność ich
aktualizacji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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