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290 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzostowo 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Brzostowo w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Brzostowo 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Brzo-

stowo, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Brzostowo, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Brzostowo, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Brzostowo. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Brzostowo. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Brzostowo. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
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7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-
twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata i koń-
czy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  

Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 11 –  890  – Poz. 290 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 
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§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 

4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 
Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 
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R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 
 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY  
 

STANISŁAW  BIEŃ 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  
z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowice I 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Bukowice I w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Bukowice I 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Bu-
kowice I, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Bukowice I, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Bukowice I, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Bukowice I. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Bukowice I. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Bukowice I. 
R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 
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2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa,  

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 
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1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  

7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
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skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą 

 

być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, na-
ruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 

oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
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łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

292 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowice II 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Bukowice II w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Bukowice II 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Bu-

kowice II, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Bukowice II, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Bukowice II, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Bukowice II. 

§ 3 
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1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Bukowice II. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Bukowi- 
ce II. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 

oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 
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– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
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2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-
wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 

– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 
3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-

kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 
§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 
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3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 

4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 
Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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293 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnogoździce 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Czarnogoździce w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Czarnogoździ-
ce działa na podstawie przepisów prawa, a w szcze-
gólności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Czar-

nogoździce, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Czarnogoździce, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Czarnogoździce, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Czarnogoździce. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Czarnogoździce. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Czarnogoź-
dzice. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

294 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czeszyce 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Czeszyce w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Czeszyce 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Cze-

szyce, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Czeszyce, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Czeszyce, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Czeszyce. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Czeszyce. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Czeszyce. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
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4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania. 

5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 
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– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
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obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 
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Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

295 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Dąbrowa w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Dąbrowa dzia-
ła na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Dą-
browa, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Dąbrowa, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Dąbrowa, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Dąbrowa. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Dąbrowa. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Dąbrowa. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
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§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  
i Rady Sołeckiej. 

4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-
twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 
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3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 
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1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 
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4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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296 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziewiętlin 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Dziewiętlin w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Dziewiętlin 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Dzie-

więtlin, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Dziewiętlin, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Dziewiętlin, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Dziewiętlin. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Dziewiętlin. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Dziewiętlin. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

297 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabownica 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Grabownica w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Grabownica 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Gra-

bownica, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Grabownica, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Grabownica, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Grabownica. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Grabownica. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Grabownica. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
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4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania. 

5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 
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– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
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obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 
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Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

298 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotlarka 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Kotlarka w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Kotlarka działa 
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Ko-
tlarka, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Kotlarka, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Kotlarka, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Kotlarka. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Kotlarka. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Kotlarka. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
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§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  
i Rady Sołeckiej. 

4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-
twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 
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3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 
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1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 
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4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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299 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krośnice 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Krośnice w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Krośnice dzia-
ła na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Kro-

śnice, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Krośnice, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Krośnice, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Krośnice. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Krośnice. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Krośnice. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 

300 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica Czeszycka 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Kuźnica Czeszycka 
w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Kuźnica Cze-
szycka działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Kuź-

nica Czeszycka, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Kuźnica Czeszycka, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Kuźnica Czeszycka, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Kuźnica Czeszycka. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Kuźnica Czeszycka. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Kuźnica Cze-
szycka. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
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4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania. 

5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 
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– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
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obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 
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Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

301 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lędzina 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Lędzina w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Lędzina działa 
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Lę-
dzina, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Lędzina, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Lędzina, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Lędzina. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Lędzina. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Lędzina. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
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§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  
i Rady Sołeckiej. 

4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-
twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 
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3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 
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1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 
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4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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302 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luboradów 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Luboradów w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Luboradów 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Lubo-

radów, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Luboradów, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Luboradów, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Luboradów. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Luboradów. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Luboradów. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

303 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Łazy w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Łazy działa na 
podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Łazy, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Łazy, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Łazy, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Łazy. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Łazy. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Łazy. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
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5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
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zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-

czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
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w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 

równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
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§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

304 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierstnica 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Pierstnica w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Pierstnica 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo 
Pierstnica, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Pierstnica, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Pierstnica, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Pierstnica. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Pierstnica. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Pierstnica. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 
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1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 

4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-
twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 
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§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
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– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-

ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 
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1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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305 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Police 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Police w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Police działa 
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Poli-

ce, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Police, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Police, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Police. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Police. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Police. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

306 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Huta 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Stara Huta w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Stara Huta 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Stara 

Huta, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Stara Huta, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Stara Huta, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Stara Huta. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Stara Huta. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Stara Huta. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
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4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania. 

5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 
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– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
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obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 
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Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

307 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suliradzice 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Suliradzice w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Suliradzice 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 

2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 
Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Suli-
radzice, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Suliradzice, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Suliradzice, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Suliradzice. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Suliradzice. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Suliradzice. 

R o z d z i a ł  II 
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Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 
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3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 
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1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 
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4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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308 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świebodów 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Świebodów w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Świebodów 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Świe-

bodów, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Świebodów, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Świebodów, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Świebodów. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Świebodów. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Świebodów. 
R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 11 –  967  – Poz. 308 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 

309 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąbnice 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Wąbnice w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Wąbnice dzia-
ła na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Wąb-

nice, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Wąbnice, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Wąbnice, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Wąbnice. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Wąbnice. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wąbnice. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
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5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 11 –  972  – Poz. 309 

zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-

czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
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w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 

równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
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§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 

 
 
 

310 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowice 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Wierzchowice w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Wierzchowice 
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczegól-
ności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Krośnice, 

4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 
Gminy w Krośnicach, 

5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo 
Wierzchowice, 

6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-
branie wiejskie sołectwa Wierzchowice, 

7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 
Wierzchowice, 

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 
Sołecką sołectwa Wierzchowice. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Wierzchowice. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wierzchowi-
ce. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 
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1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 

Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 

4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-
twa i jego mieszkańców. 

§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 
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§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3.Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
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– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 
– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-

czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-

czeniem sądowym. 
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-

sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-

ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 

3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 
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1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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311 
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE  

z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żeleźniki 

 Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Krośnice uchwala Statut Sołectwa Żeleźniki w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której miesz-
kańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gminy Krośnice. 

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Żeleźniki dzia-
ła na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

– uchwały nr XIV/85/04 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy 
Krośnice, 

– oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Krośnice, 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Krośnice, 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Krośnice, 
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy w Krośnicach, 
5) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Że-

leźniki, 
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć ze-

branie wiejskie sołectwa Żeleźniki, 
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa 

Żeleźniki, 
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę 

Sołecką sołectwa Żeleźniki. 

§ 3 

1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących na jego terenie. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo 
Żeleźniki. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Żeleźniki. 

R o z d z i a ł  II 

Organizacja i zakres działania 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys, 
3) rada sołecka. 

2. Zebranie wiejskie może powoływać także stałe lub 
doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład 
komisje, określając zakres ich działania. 

§ 5 
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  

w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działal-

ność sołtysa. 
4. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata. Po upływie 

kadencji organy Sołectwa pełnią swoje funkcje do 
czasu wyboru nowych organów. 

§ 6 
Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectwa. 
2. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, 

kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych  
z miejscem zamieszkania. 

3. Kształtowanie zasad współżycia społecznego. 
4. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania. 
5. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej. 
6. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej 

względem organów gminy. 
7. Organizowanie aktywności mieszkańców dla zała-

twiania miejscowych potrzeb, w zakresie: 
a) sportu, rekreacji i wypoczynku, 
b) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
c) ochrony środowiska. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi 
realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa  

w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Rady Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołec-
twa, 

6) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do reali-
zacji. 

§ 8 
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Do kompetencji zebrania wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
2. Uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa  

i Rady Sołeckiej. 
4. Stanowienie w innych sprawach istotnych dla sołec-

twa i jego mieszkańców. 
§ 9 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je Wójtowi Gminy. 

2. Wójt, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je 
we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia 
na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie 
wiejskie lub sołtysa. 

§ 10 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd miesz-
kańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, 
może podejmować wspólne uchwały. 

R o z d z i a ł  III 

Sołtys i Rada Sołecka 
§ 11 

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów 
powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata  
i kończy się z wyborem nowych organów. 

2. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodar-
czej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, 
mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołty-
sa i radę sołecką.  
Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 
wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 
określonym przez ustawę. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 
Rada Gminy może określić wysokość diety za wyko-
nywanie czynności statutowych w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 12 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskie-

go i Rady Gminy, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności miesz-

kańców służącej poprawie gospodarki i warunków 
życia w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec 
Rady Gminy i Wójta Gminy, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez Wójta Gminy, 

– pełnienie roli męża zaufania w miejscowym śro-
dowisku, 

– wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację 
o swej działalności. 

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys korzy-
sta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariu-
szom publicznym. 

§ 13 

1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach 
Rady Gminy bez prawa głosowania. 

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi i przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej przysługuje prawo występowania z 
głosem doradczym. Mogą również zgłaszać wnioski w 
imieniu zebrania mieszkańców wsi. 

§ 14 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań, sołtys trwale współ-
działa z Radą Sołecką. Rada sołecka składa się z 3–5 
osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie 
działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opi-
niodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Po-
siedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady So-
łeckiej. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-

jekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu pro-
jekty programów samorządu, 

– występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań 
samorządu, 

– organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
oraz kontroluje ich realizację, 

– decyduje w sprawach udziału samorządu miesz-
kańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

– współdziała z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

5. Na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady So-
łeckiej składa informacje o działalności Rady Sołec-
kiej. 

§ 15 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły-
wem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców so-
łectwa. 

2. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego z 
wnioskiem o odwołanie sołtysa, który nie wywiązuje 
się ze swych obowiązków lub dopuścił się czynu dys-
kwalifikującego go w opinii środowiska. 

R o z d z i a ł  IV 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 16 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wybor-
cze. 

§ 17 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Wójta Gminy. 

§ 18 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin, miejsce i temat zebrania wiejskiego sołtys 
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty w sołectwie to jest na tablicy ogłoszeń 
danego sołectwa i w innych formach. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkań-
ców lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie  
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin póź-
niejszy. 

§ 19 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali 
o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie  
z wymogami statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie 
projektu przedłożonego przez sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrze-
nia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności winien zwrócić się do Przewodni-
czącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, któ-
rzy wyznaczają w tym celu radnych, lub pracowników 
Urzędu Gminy. 

§ 20 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. 

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą wyboru sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wój-
towi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia zebra-
nia. 

R o z d z i a ł V 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 21 

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. 

3. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej. 

§ 22 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, 
który: 
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 
– stale zamieszkuje na terenie sołectwa; 

– nie jest pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

– nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądowym. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje osobie mającej prawo wybierania, czyli speł-
niającej warunki ust. 1. 

§ 23 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gmi-
ny. W tym celu Wójt Gminy w zarządzeniu o wybo-
rach określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiej-
skiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania 
spośród radnych. 

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania 
wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje 
się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej winny być dokonane 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyborów 
samorządowych. 

§ 24 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołec-
kiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
ści wymaganej liczby mieszkańców, wybory  
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie 
obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności. 

§ 25 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, 
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebra-
nia. 
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 
– przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzania wyborów, 
– przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
– przygotowanie urny wyborczej i sporządzenie kart 

do głosowania, 
– przeprowadzenie głosowania, 
– ustalenie wyników wyborów, 
– ogłoszenie wyników wyborów, 
– sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej człon-
kowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 26 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgło-
szenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wybo-
ru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wy-
bory członków Rady Sołeckiej. 
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3. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada 
Sołecka ze swego grona. 

§ 27 

1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

2. Karty do tajnego głosowania: 
a) uprawnieni mieszkańcy głosują kartami do głoso-

wania, opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy, 
b) na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak 

„X” przy popieranym przez siebie kandydacie, 
c) nieważne są głosy na kartach: 

1) całkowicie przedartych, 
2) inne niż wymienione w ppkt a 
3) jeżeli na karcie do głosowania umieszczono 

znak „X” przy nazwiskach kandydatów więcej 
niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono 
znaku „X” przy żadnym kandydacie. 

§ 28 

1. Za wybranych do uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 
równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na 
sołtysa, komisja w tej sytuacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyznacza termin dodatkowych wyborów. 
W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 
kandydatów na członków rady sołeckiej decyduje lo-
sowanie dokonane przez komisję wyborczą. 

2. Ważność wyborów: 
a) w ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może 

wnieść protest przeciw ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przeciwko wyborom 
albo naruszenia statutu, a naruszenie to mogło 
wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
Wójta Gminy, 

c) Wójt Gminy po rozpatrzeniu protestu podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje 
wnioskodawcę. 

§ 29 

1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-
kiej następuje wskutek: 
a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sadu, 

c) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a i b wyga-

śnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie 
wiejskie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub człon-
ka Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory uzupeł-
niające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka 
Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naru-
szają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub do-
puścili się czynu dyskwalifikującego  
w opinii środowiska. 

2. Z wnioskiem o odwołanie zawierające uzasadnienie 
mogą występować: Rada Gminy bądź Wójt Gminy 
oraz mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte 
po wysłuchaniu zainteresowanego. 

4. Wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym 
ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub Rady So-
łeckiej, winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców 
sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 31 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt 
Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego 
sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej prze-
prowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane 
przez sołtysa. 

R o z d z i a ł  VI 

Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 32 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu gminy. 

2. Sołectwo może prowadzić własną gospodarkę finan-
sową i posiadać konto bankowe. 

3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 
4. Kontrolę gospodarki finansowej – sołectwa sprawuje 

Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakre-
sie Wójtowi. 

R o z d z i a ł VII 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 33 

1. Nadzór nad sołectwem i działalnością sołtysa oraz 
Rady Sołeckiej sprawuje Rada Gminy. 

2. Funkcje kontrolne wobec organów sołectwa  
w imieniu Rady Gminy wykonuje Komisja Rewizyjna. 

3. Nadzór nad bieżącym działaniem organów sołectwa w 
zakresie zgodności z prawem sprawuje Wójt Gminy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 34 

Zmian statutu dokonuje Rada Gminy. 

 

§ 35 Traci moc uchwała nr XI/57/91 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Statutu so-
łectwom w gminie Krośnice. 
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§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 
 
 

§ 37 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
STANISŁAW  BIEŃ 
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