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417 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Brzezimierz 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Brzezimierz Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Brzezimierz. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Brzezimierz jest jednostką pomocniczą gmi-
ny Domaniów. 

2. Sołectwo Brzezimierz obejmuje miejscowość: Brzezi-
mierz. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Brzezimierz są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Brzezimierz są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 103  boisko sportowe prze-
znaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 
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4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 
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3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 1 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Chwastnica 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Chwastnica Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Chwastnica. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Chwastnica jest jednostką pomocniczą gmi-
ny Domaniów. 

2. Sołectwo Chwastnica obejmuje miejscowość: 
Chwastnica. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Chwastnica są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Chwastnica są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr .............................. przezna-
czonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 
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2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 

1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 3 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
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zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 2 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

419 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Domaniów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
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ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Domaniów Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Domaniów. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Domaniów jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Domaniów obejmuje miejscowość: Doma-
niów, Domaniówek. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Domaniów są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Domaniów są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-

cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 14 – plac zabaw,  
145 – boisko sportowe przeznaczonej na prowa-
dzenie działalności w zakresie kultury, sportu, ob-
sługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 
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§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 5 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 
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3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

420 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Gęsice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Gęsice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 



 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Gęsice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Gęsice jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Gęsice obejmuje miejscowość: Gęsice. 
§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Gęsice są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Gęsice są jego stali mieszkańcy, któ-
rym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 106/35  boisko sportowe 
przeznaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
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2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 
obrad, 

3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 

3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-
czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 
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Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

421 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszczyna 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Goszczyna Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Goszczyna. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Goszczyna jest jednostką pomocniczą gmi-
ny Domaniów. 
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2. Sołectwo Goszczyna obejmuje miejscowość: Gosz-
czyna. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Goszczyna są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Goszczyna są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 12  boisko sportowe prze-
znaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 
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§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 5 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
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względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

422 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Grodziszowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Grodziszowice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Grodziszowice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Grodziszowice jest jednostką pomocniczą 
gminy Domaniów. 

2. Sołectwo Grodziszowice obejmuje miejscowość: Gro-
dziszowice. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Grodziszowice są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
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drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Grodziszowice są jego stali miesz-
kańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wy-
borcze w wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 54/2 – świetlica,  
37  boisko sportowe przeznaczonej na prowa-
dzenie działalności w zakresie kultury, sportu, ob-
sługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 
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§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 5 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
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§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

423 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Janków 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Janków Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Janków. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Janków jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Janków obejmuje miejscowość: Janków, 
Teodorów. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Janków są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Janków są jego stali mieszkańcy, któ-
rym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 17 –  1422  – Poz. 423 

prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 119 – świetlica,  
28/6 – plac zabaw Teodorów przeznaczonej na 
prowadzenie działalności w zakresie kultury, spor-
tu, obsługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 
sprawach należących do Sołectwa. 

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 

tych organów, 
2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 
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Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 6 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 

2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 
kandydatury, 

3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 
wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 
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Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-

cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

424 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kończyce 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Kończyce Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Kończyce. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Kończyce jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Kończyce obejmuje miejscowość: Kończy-
ce. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Kończyce są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-

dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Kończyce są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 
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5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 143/3 – boisko, 144/2 – świe-
tlica, 155/4 – plac zabaw przeznaczonej na prowa-
dzenie działalności w zakresie kultury, sportu, ob-
sługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 
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2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 7 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 
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2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

425 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuchary 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Kuchary Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Kuchary. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Kuchary jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Kuchary obejmuje miejscowość: Kucha-ry. 
§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Kuchary są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Kuchary są jego stali mieszkańcy, 

którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 
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Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 65/17 – zieleń parkowa i plac 
zabaw przeznaczonej na prowadzenie działalności 
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 17 –  1429  – Poz. 425 

skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 
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Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

426 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurzątkowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Kurzątkowice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Kurzątkowice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Kurzątkowice jest jednostką pomocniczą 
gminy Domaniów. 

2. Sołectwo Kurzątkowice obejmuje miejscowość: Ku-
rzątkowice. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Kurzątkowice są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Kurzątkowice są jego stali mieszkań-
cy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 

prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
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czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr ............................. przezna-
czonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-

nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
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4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 
klęsk żywiołowych, 

5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-
stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 
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Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc uchwała nr XII/46/94 Rady Gminy Domaniów z 
dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Sołec-
twu Kurzątkowice. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

427 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Piskorzów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Piskorzów Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Piskorzów. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Piskorzów jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Piskorzów obejmuje miejscowość: Pisko-
rzów. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Piskorzów są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Piskorzów są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 

przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 
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4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 134/2  boisko sportowe, 167 
– świetlica przeznaczonej na prowadzenie działal-
ności w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań 
wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
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5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-
stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 
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Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 

informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Piskorzówek 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Piskorzówek Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Piskorzówek. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Piskorzówek jest jednostką pomocniczą 
gminy Domaniów. 

2. Sołectwo Piskorzówek obejmuje miejscowość: Pisko-
rzówek. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Piskorzówek są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Piskorzówek są jego stali mieszkań-
cy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 

przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 
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4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 62  boisko i park, 173/3 – 
świetlica przeznaczonej na prowadzenie działalno-
ści w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
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5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-
stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 
Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 
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Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

429 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Polwica 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Polwica Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Polwica. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Polwica jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Polwica obejmuje miejscowość: Kuny, Pol-
wica. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Polwica są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Polwica są jego stali mieszkańcy, któ-
rym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 

przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 
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4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 11/3 – świetlica  
przeznaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
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5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-
stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 6 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 
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Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 
Postanowienia końcowe 

§ 33 
0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 
Traci moc załącznik nr 12 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

430 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Radłowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Radłowice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Radłowice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Radłowice jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Radłowice obejmuje miejscowość: Radłowi-
ce. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Radłowice są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Radłowice są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 

przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 
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5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr .............................. przezna-
czonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 
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Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 3 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-

waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 
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2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 

§ 36 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

431 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Radoszkowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Radoszkowice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Radoszkowice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Radoszkowice jest jednostką pomocniczą 
gminy Domaniów. 

2. Sołectwo Radoszkowice obejmuje miejscowość: Ra-
doszkowice. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Radoszkowice są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Radoszkowice są jego stali miesz-
kańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wy-
borcze w wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 
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1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr ................................. prze-
znaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 
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1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 3 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 
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Postanowienia końcowe 
§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 14 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

432 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Skrzypnik 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Skrzypnik Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Skrzypnik. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Skrzypnik jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Skrzypnik obejmuje miejscowość: Skrzyp-
nik. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Skrzypnik są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Skrzypnik są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 

działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 145/3 i 145/4 – plac zabaw, 
148/6 – świetlica przeznaczonej na prowadzenie 
działalności w zakresie kultury, sportu, obsługi ze-
brań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 17 –  1449  – Poz. 432 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 9 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 
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1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-

względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 
Postanowienia końcowe 

§ 33 
0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 
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1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Swojków 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Swojków Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Swojków. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Swojków jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Swojków obejmuje miejscowość: Swojków. 
§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Swojków są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Swojków są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 
1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 

z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 84/1 – świetlica,  
85 – plac zabaw, 138/1 – boisko, przeznaczonej 
na prowadzenie działalności w zakresie kultury, 
sportu, obsługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 
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R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 

sprawach należących do Sołectwa. 
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 
tych organów, 

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 4 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 
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§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 

kandydatury, 
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 

wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 
Postanowienia końcowe 

§ 33 
0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie 
nadania statutu Sołectwom w Gminie Domaniów. 
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§ 36 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

434 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wierzbno 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Wierzbno Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Wierzbno. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Wierzbno jest jednostką pomocniczą gminy 
Domaniów. 

2. Sołectwo Wierzbno obejmuje miejscowość: Wierzbno. 
§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Wierzbno są jego 
mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i 
osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, bu-
dynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie Sołec-
twa lub których działalność jest na nim prowadzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Wierzbno są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 

1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 
z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 260/1 – pawilon sportowy, 
260/3 – boisko, 340/3 – świetlica, przeznaczonej 
na prowadzenie działalności w zakresie kultury, 
sportu, obsługi zebrań wiejskich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 
Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
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1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 
sprawach należących do Sołectwa. 

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 

tych organów, 
2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 7 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
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2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 
kandydatury, 

3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 
wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w 
kolejności w jakiej zostały zgłoszone. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 

§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 
§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 
Postanowienia końcowe 

§ 33 
0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 

Traci moc załącznik nr 17 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 37 
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 

435 
UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wyszkowice 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołec-
twa Wyszkowice Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Wyszkowice. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Sołectwo Wyszkowice jest jednostką pomocniczą 
gminy Domaniów. 

2. Sołectwo Wyszkowice obejmuje miejscowość: Wy-
szkowice. 

§ 3 

1. Uczestnikami społeczności Sołectwa Wyszkowice są 
jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje pu-
bliczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, 
drogi, budynki i inne obiekty) znajdujące się na terenie 
Sołectwa lub których działalność jest na nim prowa-
dzona. 

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorzą-
dowej Sołectwa Wyszkowice są jego stali mieszkańcy, 
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach do Rady Gminy. 

3. Osoby fizyczne niebędące mieszkańcami Sołectwa 
mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkań-
com Sołectwa w stosunku do niego, w przypadku 
spełnienia następujących warunków: wyrażenia woli 
przez zainteresowanego i uzyskanie zgody zebrania 
wiejskiego. 

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, a nie spełniające 
wymogów określonych w ust. 3, mogą uczestniczyć w 
działalności organów Sołectwa bez prawa głosu. 

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa 
w ust. 1, uczestniczą w działalności organów Sołec-
twa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawi-
cieli, w sprawach dotyczących swojego mienia i swojej 
działalności na terenie Sołectwa. Przedstawicielom 
nie przysługuje prawo głosu. 

R o z d z i a ł   II 

Zadania i kompetencje Sołectwa 
§ 4 

Do zadań Sołectwa należą w szczególności: 

1. działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych 
z interesem wspólnym, koniecznością zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i społecznych, 

2. działanie na rzecz rozwoju Sołectwa mając na uwa-
dze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolni-
czej, turystyczno-wypoczynkowej i sakralnej oraz po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 

3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu pu-
blicznym Sołectwa wszystkich uczestników jego spo-
łeczności, 

4. reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej  
i jej uczestników względem organów administracji 
państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 

5. zorganizowanie zbiorowej działalności uczestników 
społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mają-
cych znaczenie dla Sołectwa, gminy, województwa i 
kraju. 

§ 5 

1. Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
2. Sołectwo w szczególności: 

1) korzysta ze stanowiącej mienie gminne nierucho-
mości oznaczonej nr 84  boisko sportowe prze-
znaczonej na prowadzenie działalności  
w zakresie kultury, sportu, obsługi zebrań wiej-
skich, 

2) określa przeznaczenie wydatków wydzielonych w 
uchwale budżetowej gminy. 

3. Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o finanso-
wanie szczególnie ważnych przedsięwzięć. 

§ 6 

Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że orga-
ny gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 

§ 7 

Organami Sołectwa są: 
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2. Sołtys jako organ wykonawczy. 

§ 8 
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1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich 
sprawach należących do Sołectwa. 

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy: 
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie 

tych organów, 
2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  
Dolnośląskiego PN.II.0911-16/72/04 z dnia  
17 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8 
ust. 2 pkt 2). 

3) określenie celów wydatkowania środków budżeto-
wych wydzielonych w uchwale budżetowej gminy 
na potrzeby Sołectwa, 

4) decydowanie o podejmowaniu czynów społecz-
nych. 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nie-
obecności Przewodniczący Rady Sołeckiej,. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Sołeckiej oraz na pisemny wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa. 

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie wiejskie na 
wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalo-
nym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie zebrania 
jest zobowiązany podać termin na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła 
zebrania na wniosek organów gminy  zwołuje Wójt. 

§ 10 

Do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie 
osoby określone w § 2 niniejszego statutu. 

§ 11 

Uprawnienie do udziału w Zebraniu wiejskim obejmuje 
następujące prawa: 
1. inicjatywy uchwałodawczej, 
2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad, 
3. zadawania pytań, 
4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, 
5. udziału w głosowaniu, 
6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska 

w wybieralnych organach Sołectwa. 

§ 12 

1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys 
albo Przewodniczący Rady Sołeckiej, chyba że ze-
branie wybierze innego przewodniczącego obrad. 

2. Obrady są protokołowane. 
3. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys, przewodniczący  

zebrania i protokolant. 

§ 13 

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą więk-
szością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem 
wyborów Sołtysa. 

2. W przypadku równej liczby głosów za  i przeciw roz-
strzyga głos przewodniczącego zebrania. 

§ 14 

Sołtys ogłasza uchwały Zebrania wiejskiego przez roz-
plakatowanie. 

§ 15 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Zebrania 
wiejskiego Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia 
zebrania. 

2. Uchwały Zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, 
statutem gminy i statutem Sołectwa są nieważne. 

3. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powia-
damia o tym Sołectwo podając równocześnie treść 
rozstrzygnięcia Rady Gminy do publicznej wiadomości 
przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa. 

§ 16 

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi 
sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania wiej-
skiego oraz wykonywanie innych czynności określo-
nych niniejszym statutem. 

2. W szczególności Sołtys: 
1) wykonuje uchwały organów gminy, 
2) wykonuje zadania z zakresu administracji określo-

ne w ustawach szczególnych, 
3) utrzymuje kontakt z organami gminy, 
4) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych, 
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu admini-

stracji samorządowej w przypadku udzielenia ta-
kiego upoważnienia przez Radę Gminy. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. 

§ 17 

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-
biurowej organom Sołectwa. 

§ 18 

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
2. Rada Sołecka składa się z 5 członków. 
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jego zastępcę. 

R o z d z i a ł   IV 

Zasady  i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
§ 19 

1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 
okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. 

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od 
upływu kadencji Rady Gminy. 

3. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

§ 20 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Zebranie wiejskie powołuje 3 osobową ko-
misję skrutacyjną. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków 

do Rady Sołeckiej, 
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2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne 
kandydatury, 

3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do 
wiadomości Zebrania wiejskiego wyników głoso-
wania i wyborów. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydo-
wać na stanowiska Sołtysa ani do Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpo-
średnio w trakcie obrad Zebrania wyborczego ustnie 
albo przed zebraniem na piśmie. 

2. Kandydatury przyjmuje komisja wyłoniona spośród 
członków zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda 
kandydata wyrażona ustanie w czasie obrad lub na 
piśmie w razie nieobecności kandydata. 

4. Zgłaszający kandydata jest zobowiązany uzasadnić 
swoją kandydaturę. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Ze-
brania wiejskiego poddaje pod głosowanie wszystkie 
zarejestrowane kandydatury umiesz- 
czone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszo-
ne. 

§ 22 

1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 
który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w 
ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 

3. W ponownym głosowania wyboru dokonuje się spo-
śród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się 
tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

§ 23 

Na stanowiska członków Rady Sołeckiej zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

§ 24 

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych 
jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na 
podstawie uchwały Zebrania wiejskiego podjętej bez-
względną większością głosów Zebrania wiejskiego w 
głosowaniu tajnym. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie przekazane Sołectwu i gospodarka finansowa 
Sołectwa 

§ 25 

Sołectwo korzysta z mienia gminnego. 
§ 26 

Sołectwo jest upoważnione do określania sposobu wyko-
rzystania mienia w zakresie kultury, sportu  
i usług turystycznych. 

§ 27 

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

§ 28 

1. Środkami finansowymi Sołectwa są: 
1) środki finansowe jakie mogą być wydzielone co-

rocznie w uchwale budżetowej,  
2) darowizny na rzecz samorządu Sołectwa i dobro-

wolne wpłaty ludności, 
3) dochody uzyskane z organizacji imprez. 

2. Środki finansowe  Sołectwa pochodzące z budżetu 
gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określo-
ne w uchwale budżetowej. 

§ 29 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia 
Urząd Gminy. 

R o z d z i a ł   VI 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 30 

Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z 
prawem,  celowość,  rzetelność i gospodarność. 

§ 31 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują  Rada 
Gminy i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 32 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych 
informacji, danych, wyjaśnień dotyczących funkcjono-
wania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa 
w posiedzeniach jej organów. 

2. Do wykonywania czynności, o jakiej mowa  
w ust. 1, organy mogą delegować swoich przedstawi-
cieli i upoważniać ich do wizytacji określonych jedno-
stek. 

R o z d z i a ł   VII 

Postanowienia końcowe 

§ 33 

0 utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także 
ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decy-
duje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 34 

1. Zmiana statutu wymaga zgody Zebrania wiejskiego 
uchwalonego bezwzględną większością głosów Ze-
brania wiejskiego. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy we 
własnym zakresie albo na wniosek Zebrania wiejskie-
go. 

§ 35 
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Traci moc załącznik nr 18 do uchwały nr IV/17/91 Rady 
Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 1991 r.  
w sprawie nadania statutu Sołectwom w Gminie Doma-
niów. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 37 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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