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2636 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ OOGUSZOWA-GORC 
NR XXV/163/08 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie zwiapr wiewamr pr XLI/222/06 Radr Miejskiej Oogwszowa-Gori 
z dpia  30  izerwia  2006 r.  w  sprawie  wstalepia  zasad  wrdzierżawiapia 

i pajww pierwieowośii stapowiąirie gwippr zasób pierwieowośii 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity sz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (sz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLI/222/06 Rady Miejskiej Bogu-
szowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nierucho-
mości stanowiących gminny zasób nieruchomości 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1 wprowadza się pkt 6.1.a. w brzmieniu: 

6.1.a. Przekazanie w najem lokali użytkowych 
dla Spółdzielni Socjalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(sz. U. Nr 94, poz. 651) może nastąpić 
w drodze przeprowadzonych przez Burmi-
strza Miasta Boguszowa-Gorc rokowań 
stawki czynszu. 

2. W § 1 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie: 
6.2. Minimalna miesięczna stawka czynszu dla 

nieruchomości określonych w pkt 6.1. oraz 
pkt 6.1.a. kształtować się będzie na pozio-
mie 50m minimalnej bazowej stawki czyn-
szu dla lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy. 

3. W § 1 wprowadza się pkt 7.2.a. i 7.2.b. 
w brzmieniu: 
7.2.a. Przekazanie w najem pomieszczeń przy-

należnych do lokalu mieszkalnego – ko-
mórek, położonych poza budynkiem 
mieszkalnym następuje w drodze prze-
prowadzonych przez Burmistrza Miasta 

Boguszowa-Gorc rokowań stawki czyn-
szu. 

7.2.b. Minimalna miesięczna stawka czynszu dla 
pomieszczeń określonych w pkt 7.2.a. 
kształtować się będzie na poziomie mini-
malnej bazowej stawki czynszu dla lokali 
stanowiących mieszkaniowy zasób gmi-
ny. 

4. W § 1 pkt 7.3. otrzymuje brzmienie: 
7.3. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc upo-

ważnia Zarządcę do przeprowadzenia ro-
kowań dla nieruchomości, o których mowa 
w pkt 7.1. lit. d i pkt 7.2.a. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego. 
 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 STANISŁAW URBANIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/236/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Dmwgopole Dolpe 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu sługopole solne. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo sługopole solne jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość sługopole solne. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa sługopole solne, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość sługopo-
le solne. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 

4) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji 
publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/427/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  18950  – Poz. 2637 

4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/266/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa sługopole solne.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/237/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Dmwgopole-Zdrój 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu sługopole-Zdrój. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo sługopole-Zdrój jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość sługopole-Zdrój. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa sługopole-Zdrój, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość sługopo-
le-Zdrój. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/427/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/427/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/267/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa sługopole-Zdrój.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/238/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Gorzapów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Gorzanów. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Gorzanów jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Gorzanów. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Gorzanów, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Gorza-
nów. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/429/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/429/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/429/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/429/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/429/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/429/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/429/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/268/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Gorzanów.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2640 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/239/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Idzików 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Idzików. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Idzików jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości Idzi-
ków i Biała Woda. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Idzików, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Idzi-
ków. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/430/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/430/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/430/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/430/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/430/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/430/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/430/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/269/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Idzików.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2641 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/240/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Kawieppa 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Kamienna. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Kamienna jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości 
Kamienna i Marcinków. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Kamienna, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Kamien-
na. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/431/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/431/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/431/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/431/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/431/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/431/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/431/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/270/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Kamienna.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2642 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/241/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Mariapówka 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Marianówka. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Marianówka jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości 
Marianówka i Szklary. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Marianówka, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Maria-
nówka. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/432/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/432/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/432/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/432/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/432/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/432/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/432/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/272/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Marianówka.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2643 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/242/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Mielpik 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Mielnik. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Mielnik jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość Miel-
nik. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Mielnik, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Miel-
nik. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/433/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  18983  – Poz. 2643 

§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/433/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/433/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/433/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/433/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/433/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/433/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/273/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Mielnik.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2644 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/243/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Międzrgórze 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Międzygórze. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Międzygórze jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Międzygórze. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Międzygórze, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Między-
górze. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/434/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  18989  – Poz. 2644 

§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/434/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  18990  – Poz. 2644 

3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/434/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/434/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/434/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/434/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/434/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/274/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Międzygórze.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2645 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/244/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Mmotr 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Młoty. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Młoty jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca   Kłodzka   obejmującą   miejscowość  
Młoty. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Młoty, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Mło-
ty. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/435/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/435/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/435/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/435/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/435/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/435/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/435/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/275/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Młoty.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2646 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/245/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Nowa Orstrzria 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Nowa Bystrzyca. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Nowa Bystrzyca jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość Nowa Bystrzyca. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Nowa Bystrzyca, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Nowa 
Bystrzyca. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/436/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/436/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/436/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/436/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/436/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/436/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/436/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/277/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Nowa Bystrzyca.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2647 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/246/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Nowa Łowpiia 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Nowa tomnica. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Nowa tomnica jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Nowa tomnica. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Nowa tomnica, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Nowa 
tomnica. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/437/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/437/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/437/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/437/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/437/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/437/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/437/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/278/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Nowa tomnica.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2648 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/247/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Nowr Waliszów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Nowy Waliszów. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Nowy Waliszów jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość Nowy Waliszów. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Nowy Waliszów, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Nowy 
Waliszów. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/438/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/438/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/438/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/438/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/438/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/438/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/438/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/279/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Nowy Waliszów.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2649 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/248/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Piotrowiie 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Piotrowice. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Piotrowice jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Piotrowice. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Piotrowice, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość Piotro-
wice. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/439/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/439/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/439/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/439/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/439/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/439/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/439/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/280/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Piotrowice.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2650 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/249/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Pmawpiia 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Pławnica. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Pławnica jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Pławnica. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Pławnica, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  
Pławnica. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/440/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/440/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/440/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/440/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/440/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/440/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/440/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/281/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Pławnica.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2651 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/250/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Popikwa 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Ponikwa. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Ponikwa jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Ponikwa. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Ponikwa, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Poni-
kwa. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/441/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/441/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/441/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/441/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/441/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/441/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/441/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/282/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Ponikwa.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2652 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/251/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Poręba 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Poręba. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Poręba jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości Porę-
ba, Poniatów i Rudawa. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Poręba, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Po-
ręba. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/442/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/442/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/442/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/442/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/442/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/442/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/442/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/283/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Poręba.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2653 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/252/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Spalopa 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Spalona. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Spalona jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Spalona. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Spalona, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Spa-
lona. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/443/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/443/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/443/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/443/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/443/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/443/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/443/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/284/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Spalona.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2654 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/253/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Stara Orstrzria 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Stara Bystrzyca. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Stara Bystrzyca jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość Stara Bystrzyca. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Stara Bystrzyca, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Stara 
Bystrzyca. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/4447/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  19049  – Poz. 2654 

§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/444/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/444/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/444/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/444/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/444/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/444/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/285/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Stara Bystrzyca.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2655 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/254/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Stara Łowpiia 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Stara tomnica. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Stara tomnica jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Stara tomnica. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Stara tomnica, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Stara 
tomnica. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/445/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/445/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/445/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/445/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/445/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/445/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/445/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/286/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Stara tomnica.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2656 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/255/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Starkówek 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Starkówek. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Starkówek jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości 
Starkówek, Paszków i Pokrzywno. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Starkówek, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Star-
kówek. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/446/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/446/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/446/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/446/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/446/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/446/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/446/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/287/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Starkówek.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2657 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/256/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Starr Waliszów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Stary Waliszów. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Stary Waliszów jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejsco-
wość Stary Waliszów. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Stary Waliszów, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Stary 
Waliszów. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/447/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/447/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/447/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/447/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  19070  – Poz. 2657 

4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/447/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/447/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/447/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/288/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Stary Waliszów.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2658 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/257/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Szklarka 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Szklarka. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Szklarka jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości 
Szklarka i Szczawina. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Szklarka, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  
Szklarka. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/448/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/448/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/448/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/448/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/448/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/448/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/448/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/289/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Szklarka.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2659 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/258/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Topoliie 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Topolice. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Topolice jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Topolice. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Topolice, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  To-
police. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/449/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/449/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/449/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/449/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/449/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/449/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/449/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/290/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Topolice.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2660 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/259/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Wilkapów 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Wilkanów. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Wilkanów jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Wilkanów. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Wilkanów, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Wil-
kanów. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/450/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/450/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/450/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/450/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/450/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/450/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/450/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/291/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Wilkanów.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/260/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Wójtowiie 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Wójtowice. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Wójtowice jest jednostką pomocniczą 
Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowości 
Wójtowice i Huta. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Wójtowice, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Wój-
towice. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/451/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/451/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/451/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/451/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/451/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/451/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/451/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/292/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Wójtowice.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2662 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/261/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Wrszki 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Wyszki. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Wyszki jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość Wy-
szki. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Wyszki, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Wy-
szki. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/452/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/452/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/452/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/452/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/452/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/452/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/452/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/293/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Wyszki.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2663 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/262/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Zabmoiie 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Zabłocie. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Zabłocie jest jednostką pomocniczą Gmi-
ny Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość 
Zabłocie. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Zabłocie, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Za-
błocie. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/453/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/453/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/453/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/453/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/453/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/453/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/453/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/294/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Zabłocie.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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2664 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/263/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Someitwa Zalesie 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Sołectwu Zalesie. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Sołectwo Zalesie jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca  Kłodzka  obejmującą  miejscowość  Za-
lesie. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania so-
łectwa Zalesie, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia sołectwa względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołec-

twa; 
4) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wyko-

nawczy sołectwa; 
5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ 

wspierający sołtysa; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) zebraniu  sołeckim – należy  przez  to  rozumieć 

organ uchwałodawczy sołectwa; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5 

Siedzibą  władz  sołectwa  jest  miejscowość  Zale-
sie. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA 

§ 6 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo 
może podejmować jedynie w zakresie spraw 
określonych niniejszym statutem. 

§ 7 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 8 

Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego sołectwu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 
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2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 9 

Sołectwo współdziała z organami gminy w wyko-
nywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru so-
łectwa; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 
4)zmiany w rozkładzie jazdy środków komunika-
cji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji,  znajdujących  się  na  terenie  sołec-
twa; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze sołectwa; 

7) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 10 

Organami sołectwa są: zebranie sołeckie – jako 
organ uchwałodawczy oraz sołtys – jako organ 
wykonawczy. 

§ 11 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu 
sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, 
zameldowani lub stale zamieszkujący na obsza-
rze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, 
zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: bur-
mistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos 
i składać oświadczenia poza regulaminowym po-
rządkiem obrad.  

4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć 
radni gminy i inne osoby zaproszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania 
sołeckiego poweźmie  wątpliwość, czy dana 

osoba przybyła na zebranie sołeckie – jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 12 

1. Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek rady sołeckiej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do udziału w zebraniu sołec-
kim;  

4) na wniosek burmistrza;  
2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoż-

ności sprawowania przez sołtysa urzędu, do 
zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się 
wskazanego członka rady sołeckiej na mocy za-
rządzenia burmistrza. 

§ 13 

1. O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkań-
ców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunka-
mi, zamieszczając w szczególności proponowa-
ny porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się 
przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajo-
wo przyjętych. 

3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 11 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 14 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 
określonych w § 7, za wyjątkiem rozstrzygania 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego 
należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwo-

ływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/454/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych sołectwu, oraz 
dochodów z tego źródła, w ramach upraw-
nień przyznanych sołectwu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień 
przyznanych sołectwu; 

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi or-
gan gminy. 
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§ 15 

1. so zakresu działania zebrania sołeckiego należy 
także sprawowanie kontroli działalności sołtysa, 
rady sołeckiej. 

2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa 
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 

§ 16 

1. Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy soł-
tys.  

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania so-
łeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upoważniony przez sołtysa. 

3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić 
zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy 
członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem. 

§ 17 

1. Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego 
uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

zebrania sołeckiego. 
2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego przedmiot odpowiada przyjętemu po-
rządkowi obrad. 

§ 18 

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 16 
ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebra-
nia sołeckiego.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej zebrania sołeckiego, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 19 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają 
zwykłą większością głosów osób uprawnionych 
w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 20 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań sołtysa należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania 

sołeckiego; 

2) wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołec-

twu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/454/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 20 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, 
porządkowymi, przyznawania zasiłków i opi-
niowania ulg i zwolnień z podatków i opłat 
stanowiących dochody gminy; 

7) współdziałanie z Radą Miejską przy przepro-
wadzaniu referendum i konsultacji społecz-
nych; 

8) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 21 

1. W zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 1–3 
działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób.  
3. so zadań rady sołeckiej należy w szczególności:  

1) zastępowanie sołtysa na podstawie jego 
upoważnienia w realizacji zadań określonych 
w § 13–16;  

2) wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii; 

3) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu 
uchwał zebrania wiejskiego oraz administro-
wanie majątkiem będącym w dyspozycji so-
łectwa; 

4) występowanie z inicjatywami działań spo-
łecznie użytecznych dla sołectwa i jego 
mieszkańców; 

5) współpracowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

§ 22 

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołec-
kiego i następuje przy obecności 1/10 upraw-
nionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego 
w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź 
rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków 
wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień 
i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie sołectwa; 
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3) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzy-
ska poparcie co najmniej 10m osób upraw-
nionych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał zebrania sołeckie-

go; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać 
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowa-
nego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się 
do wiadomości mieszkańców sołectwa. 

13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez soł-
tysa (członka rady sołeckiej), burmistrz może za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej 
uchwały zawiesić sołtysa lub członków rady 
sołeckiej i ustanowić zarządcę sołectwa. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/454/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 22 ust. 14). 

§ 23 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasa-
dach określonych w statucie gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową  organów sołectwa 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ 

§ 26 

1. Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady 
Miejskiej. 

2 Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane 
są z zachowaniem następujących zasad:  

1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej za-

rządza rada w terminie przewidzianym 
w § 28 niniejszego statutu, a organizuje 
burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckie-

go, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja wyborcza w składzie 
co najmniej 3 osób, wybrana spośród upraw-
nionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów sołectwa; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej 
tylko spośród kandydatów zgłaszanych na 
zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na sołtysa i poszczegól-
nych członków rady sołeckiej jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) głosowanie na sołtysa i członków rady sołec-
kiej odbywa się wyłącznie osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego 

głosują kartami do głosowania, opatrzonymi 
pieczęcią rady; 
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2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada 
kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada 
w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kaden-
cji. 

3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty w gmi-
nie.  

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU 

§ 29 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunal-
nego oraz rozporządza dochodem z tego źródła 
za pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji sołectw. 

2. Potrzeby sołectw zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/454/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do 
projektu  budżetu  gminy  w  części  dotyczącej 
sołectwa. 

3. sochodami sołectwa są przychody własne po-
chodzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym sołectwu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych sołectwu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na:  
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację wsi. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmi-
strzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 
14 dni od daty ich podjęcia. 

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała zebrania sołeckiego nieodpowiadająca 
wymogom celowości, gospodarności lub rzetel-
ności będzie uchylona przez burmistrza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołec-
kiego i może żądać ponownego rozpatrzenia 
sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wska-
zując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwie-
nia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała zebrania sołeckiego, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/454/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez sołtysa, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu sołtysa, burmistrz wyznacza osobę, 
która pełni funkcje sołtysa nie dłużej niż do koń-
ca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie sołeckie w celu dokonania wyboru soł-
tysa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/454/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez 
sołtysa i zebranie sołeckie, burmistrz może – za 
zgodą rady wyrażonej w formie odrębnej uchwa-
ły – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymie-
nionych organów i ustanowienia zarządcy sołec-
twa. 

2. Zarządca sołectwa przejmuje wykonywanie za-
dań i kompetencji zawieszonych organów sołec-
twa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji 
wybieralnych organów sołectwa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/454/08 z dnia 28 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany 
statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej 
sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XLII/295/05 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. 
w sprawie statutu Sołectwa Zalesie.  

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/264/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Osiedla pr 1 w Orstrzrir Kmodzkiej 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami Osiedla nr 1 uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Osiedlu nr 1 w Bystrzycy Kłodz-
kiej. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Osiedle nr 1 jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

2. Granice osiedla określa obszar, w którego skład 
wchodzą ulice: Adama Asnyka, Władysława 
Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Floriańska, 
Jurija Gagarina, Górna, Jana Pawła II, Kaszta-
nowa, Kłodzka, Jana Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kolonia, Marii Konopnickiej, Mikołaja Koper-
nika, Kosmiczna, Kościelna, Krakowska, Krótka, 
Kupiecka, Lotników, 1 Maja, Mały Rynek, Ada-
ma Mickiewicza, Międzyleśna, Młynarska, Stani-
sława Moniuszki, Nadbrzeżna, Cypriana Kamila 
Norwida, Odrowąża, Ogrodowa, Stefana Okrzei, 
Orężna, Władysława Orkana, Ignacego Pade-
rewskiego, Podmiejska, Polna, Przyjaciół, Rycer-
ska, Stefanii Sempołowskiej, Senatorska, Hen-
ryka Sienkiewicza, Henryka Siemiradzkiego, 
Sienna, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spa-
dzista, Starobystrzycka, Strażacka od nr 1 do 
nr 23,  Rrodkowa,  Karola  Rwierczewskiego, 
Juliana Tuwima, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
Wojska Polskiego od nr 1 do nr 62, Unii Lubel-
skiej, Ludwika Zamenhofa, Zgody, Zielna, 
i place: plac Tadeusza Kościuszki, plac Marii 
Skłodowskiej Curie, plac Szpitalny i plac Wolno-
ści. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania 
Osiedla nr 1, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów osiedla oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia osiedla względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) osiedlu – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut osie-

dla; 
4) przewodniczącym zarządu – należy przez to 

rozumieć przewodniczącego zarządu osiedla; 
5) zarządzie – należy przez to rozumieć organ wy-

konawczy w osiedlu; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 
7) ogólne zebranie mieszkańców – należy przez to 

rozumieć organ uchwałodawczy osiedla; 
8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-

strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA OSIEDLA 

§ 5 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania 
osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, osiedle może 
podejmować jedynie w zakresie spraw określo-
nych niniejszym statutem. 

§ 6 

Zadania osiedla obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  19114  – Poz. 2665 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 

§ 7 

Osiedle jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego osiedlu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 

2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 8 

Osiedle współdziała z organami gminy w wykony-
waniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru 
osiedla; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 

4) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji 
publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji, znajdujących się na terenie osiedla; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze osiedla; 

7) funkcjonowania jednostek usługowych i obsługi 
mieszkańców osiedla; 

8) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY OSIEDLA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 9 

Organami osiedla są: ogólne zebranie mieszkańców 
– jako organ uchwałodawczy oraz zarząd osiedla – 
jako organ wykonawczy. 

§ 10 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w ogólnym 
zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkań-
cy osiedla, zameldowani lub stale zamieszkujący 
na obszarze osiedla, posiadający czynne i bierne 
prawo wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w ogólnym zebraniu mieszkańców 
upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W ogólnym zebraniu mieszkańców mogą 
uczestniczyć: burmistrz lub jego przedstawiciele, 
zabierać głos i składać oświadczenia poza regu-
laminowym porządkiem obrad.  

4. W ogólnym zebraniu mieszkańców mogą rów-
nież uczestniczyć radni gminy i inne osoby za-
proszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący ogólnego 
zebrania mieszkańców poweźmie  wątpliwość, 
czy dana osoba przybyła na ogólne zebranie jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11 

Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje zarząd osie-
dla: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 upraw-

nionych do udziału w zebraniu mieszkańców;  
3) na wniosek burmistrza. 

§ 12 

1. O ogólnym zebraniu mieszkańców powiadamia 
się mieszkańców osiedla zgodnie z miejscowymi 
warunkami, zamieszczając w szczególności pro-
ponowany porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców 
wywiesza się w miejscach zwyczajowo przyję-
tych. 

3. Ogólne zebranie mieszkańców jest prawomocne, 
jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 10 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 13 

1. so zakresu działania ogólnego zebrania miesz-
kańców należy podejmowanie uchwał we 
wszystkich sprawach określonych w § 6, za wy-
jątkiem rozstrzygania w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji ogólnego zebrania 
mieszkańców należy: 
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1) wybór zarządu osiedla i przewodniczącego 
zarządu, oraz ich odwoływanie; 

2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-
nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/457/08 
z dnia 3 września 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 13 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych osiedlu, oraz do-
chodów z tego źródła, w ramach uprawnień 
przyznanych osiedlu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji osiedla, w ramach uprawnień 
przyznanych osiedlu; 

5) wyrażanie stanowiska osiedla w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez osiedle wystąpi organ 
gminy. 

§ 14 

1. so zakresu działania ogólnego zebrania miesz-
kańców należy także sprawowanie kontroli za-
rządu i przewodniczącego zarządu. 

2. Ogólne zebranie mieszkańców zwoływane jest 
przez zarząd osiedla w miarę potrzeb, nie rza-
dziej jednak niż raz w roku. 

§ 15 

1. Obradom ogólnego zebrania mieszkańców prze-
wodniczy przewodniczący.  

2. Pod nieobecność przewodniczącego zarządu 
osiedla, obradom ogólnego zebrania mieszkań-
ców przewodniczy członek zarządu osiedla, wy-
brany spośród członków zarządu. 

§ 16 

1. Przewodniczenie obradom ogólnego zebrania 
mieszkańców uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

ogólnego zebrania mieszkańców. 
2. Przewodniczący zarządu nie może odmówić 

poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi 
obrad. 

§ 17 

1. Zarząd osiedla lub osoba, o których mowa 
w § 15 ust. 2, przygotowują porządek obrad 
ogólnego zebrania mieszkańców.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej ogólnego zebrania, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 18 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały ogólnego zebrania mieszkań-
ców zapadają zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 19 

1. Zarząd osiedla wykonuje uchwały ogólnego ze-
brania mieszkańców oraz inne zadania określone 
przepisami prawa i uchwałami organów gminy. 

2. so zadań zarządu należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał ogólne-

go zebrania mieszkańców; 
2) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania 

mieszkańców;  
3) gospodarowanie mieniem przekazanym osie-

dlu;  
4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-

dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/457/08 z dnia 3 września 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 19 ust. 2 pkt 4 
we fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić zarząd do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 20 

1. Zarząd osiedla składa się z 5 członków (w tym 
przewodniczący zarządu), wybranych w głoso-
waniu tajnym zwykłą większością głosów przez 
ogólne zebranie mieszkańców spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów mających prawo 
wyborcze.  

3. Zarząd osiedla wybiera spośród siebie wice-
przewodniczącego i sekretarza. 

§ 21 

1. Przewodniczący zarządu osiedla: 
1) organizuje prace zarządu; 
2) kieruje bieżącymi sprawami; 
3) reprezentuje zarząd na zewnątrz; 
4) współdziała z Radą przy przeprowadzaniu re-

ferendum i konsultacji społecznych. 

§ 22 

1. Odwołanie zarządu i jego przewodniczącego 
stanowi wyłączną kompetencję ogólnego zebra-
nia mieszkańców i następuje przy obecności 
1/10 uprawnionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu ogólnego zebrania 
mieszkańców w celu ewentualnego odwołania 
zarządu i jego przewodniczącego albo poszcze-
gólnych jej członków wydaje burmistrz, ustalając 
miejsce, dzień i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 
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  4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

  5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie osiedla; 

3) mieszkańcy osiedla, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 10m osób uprawnio-
nych do głosowania. 

  6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

  7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. 

  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał ogólnego zebrania 

mieszkańców; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Ogólne zebranie mieszkańców obowiązane jest 
wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji za-
interesowanego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał ogólnego zebrania mieszkańców 
podaje się do wiadomości mieszkańców osie-
dla. 

13. Przewodniczący zarządu osiedla może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez 
przewodniczącego zarządu lub członków zarzą-
du, burmistrz może za zgodą rady wyrażonej 
w formie odrębnej uchwały zawiesić przewod-
niczącego zarządu lub członków zarządu osie-
dla i ustanowić zarządcę osiedla. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody solnośląskie-
go NK.II.0911-14/457/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 22 
ust. 14). 

§ 23 

Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony praw-
nej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Przewodniczący zarządu może uczestniczyć w pra-
cach rady na zasadach określonych w statucie 
gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową organów osiedla 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU ZARZĄDU OSIEDLA 
I PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

§ 26 

1. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera członków 
zarządu i przewodniczącego zarządu na okres 
kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej. 

2 Wybory członków zarządu i przewodniczącego 
zarządu przeprowadzane są z zachowaniem na-
stępujących zasad:  
1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory przewodniczącego i członków zarzą-

du osiedla zarządza rada w terminie przewi-
dzianym w § 28 niniejszego statutu, a orga-
nizuje burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień ogólnego zebrania 

mieszkańców, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na członków 

zarządu i przewodniczącego zarządu, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory członków zarządu i przewodniczące-

go zarządu przeprowadza komisja wyborcza 
w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spo-
śród uprawnionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów osiedla; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów członków 
zarządu i przewodniczącego zarządu, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy ogólnego zebrania 

mieszkańców wybierają członków zarządu 
i przewodniczącego zarządu tylko spośród 
kandydatów zgłaszanych na zebraniu; 
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2) Liczba kandydatów na członków zarządu 
i przewodniczącego zarządu jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) Głosowanie na członków zarządu i przewod-
niczącego zarządu odbywa się wyłącznie 
osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy ogólnego zebrania 

mieszkańców głosują kartami do głosowania, 
opatrzonymi pieczęcią rady; 

2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja zarządu i przewodniczącego zarządu 
osiedla odpowiada kadencji rady, licząc od daty 
ich wyborów. 

2. Wybory członków zarządu i przewodniczącego 
zarządu osiedla zarządza rada w terminie do 
6 miesięcy po upływie ich kadencji. 

3. Nadzór nad działalnością organów osiedla spra-
wują organy gminy, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. 

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE OSIEDLU 

§ 29 

1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalne-
go oraz rozporządza dochodem z tego źródła za 
pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych osiedlu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji osiedla. 

2. Potrzeby osiedla zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/457/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Ogólne zebranie mieszkańców może zgłaszać 
wnioski do projektu budżetu gminy w części do-
tyczącej osiedla. 

3. sochodami osiedla są przychody własne pocho-
dzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 
a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym przekazanym osiedlu, 
b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 

przekazanych osiedlu, 
c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-

kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na: 
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację osiedla. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością osiedla są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania osiedla. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Przewodniczący zarządu osiedla obowiązany jest 
do przedłożenia burmistrzowi uchwał ogólnego 
zebrania mieszkańców w ciągu 14 dni od daty 
ich podjęcia. 

2. Uchwała ogólnego zebrania sprzeczna z prawem 
jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 
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§ 36 

1. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców nieod-
powiadająca wymogom celowości, gospodarno-
ści lub rzetelności będzie uchylona przez burmi-
strza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały ogólnego ze-
brania mieszkańców i może żądać ponownego 
rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot 
uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała ogólnego zebrania, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 

4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/457/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez zarząd, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać zarząd osiedla. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu zarządu osiedla, burmistrz wyzna-
cza osobę, która pełni funkcje zarządu, nie dłużej 
niż do końca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie mieszkańców w celu dokonania wyboru 
nowego zarządu osiedla. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/457/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań osie-
dla, burmistrz może – za zgodą rady wyrażonej 
w formie odrębnej uchwały – wydać zarządzenie 
o zawieszeniu wymienionych organów i usta-
nowienia zarządcy osiedla. 

 

2. Zarządca osiedla przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencji zawieszonych organów osiedla na 
czas nie dłuższy niż do upływu kadencji wybie-
ralnych organów osiedla. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/457/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
osiedla decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę ogólnego zebrania w sprawie zmiany 
statutu osiedla do porządku obrad najbliższej se-
sji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XIII/82/99 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 1999 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 1 w Bystrzy-
cy Kłodzkiej. 

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/265/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

w sprawie statwtw Osiedla pr 2 w Orstrzrir Kmodzkiej 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz § 62 
ust. 6 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz uchwały nr XVI/119/07 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodz-
ka – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Osiedlu nr 2 w Bystrzycy Kłodz-
kiej. 

R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Osiedle nr 2 jest jednostką pomocniczą Gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

2. Granice osiedla określa obszar, w którego skład 
wchodzą ulice: Osiedle Szkolne, Osiedlowa, 
Osiedle Kolorowe, Ludowa, Strażacka od nr 24, 
Wojska Polskiego od nr 63, Leńskiego, 1 Sierp-
nia. 

§ 3 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania 
Osiedla nr 2, w tym:  
1) jego zadania i zakres działania; 
2) organizację i zasady działania jego organów;  
3) zasady i tryb wyboru organów osiedla oraz ich 

odwoływania;  
4) uprawnienia osiedla względem składników mienia 

komunalnego przekazanych mu do zarządzania i ko-
rzystania; 

5) zasady gospodarki finansowej; 
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

jego organów. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę By-

strzyca Kłodzka; 
2) osiedlu – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą określoną w § 2 niniejszego statutu; 
3) statucie – należy przez to rozumieć statut osie-

dla; 
4) przewodniczącym zarządu – należy przez to 

rozumieć przewodniczącego zarządu osiedla; 
5) zarządzie – należy przez to rozumieć organ wy-

konawczy w osiedlu; 
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską 

w Bystrzycy Kłodzkiej; 

7) ogólne zebranie mieszkańców – należy przez to 
rozumieć organ uchwałodawczy osiedla; 

8) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmi-
strza Bystrzycy Kłodzkiej. 

R o z d z i a ł  2 

ZAKRES DZIAŁANIA OSIEDLA 

§ 5 

1. Podstawowym celem utworzenia i działania 
osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań gminy  
poprzez: 
1) inicjowanie działań organów gminy; 
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów 

gminy; 
3) podejmowanie rozstrzygnięć; 
4) podejmowanie innych czynności i działań. 

3. sziałania, o jakich mowa w ust. 2, osiedle może 
podejmować jedynie w zakresie spraw określo-
nych niniejszym statutem. 

§ 6 

Zadania osiedla obejmują w szczególności: 
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właści-
wych postaw mieszkańców, a w szczególności: 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, wzajemnego szacun-
ku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 
społecznej, poszanowania mienia; 

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

3) organizowanie różnych form opieki społecznej 
oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych 
mieszkańców pozbawionych pomocy z ze-
wnątrz; 

4) zapewnienie działań mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) współdziałanie z właściwymi organami w celu 
poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. 
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§ 7 

Osiedle jest właściwe w sprawach: 
1) mienia komunalnego powierzonego osiedlu 

na podstawie porozumienia oraz bieżącego ko-
rzystania z tego mienia w zakresie zwykłego za-
rządu; 

2) przeznaczenia środków finansowych znajdują-
cych się w jego dyspozycji; 

3) utrzymania, konserwacji i remontu mienia ko-
munalnego w ramach porozumienia oraz budżetu 
gminy. 

§ 8 

Osiedle współdziała z organami gminy w wykony-
waniu zadań publicznych i może wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru 
osiedla; 

2) lokalizacji inwestycji; 
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 

4) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji 
publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych 
i rozmieszczenia przystanków; 

5) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji, znajdujących się na terenie osiedla; 

6) określenia ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania na obsza-
rze osiedla; 

7) funkcjonowania jednostek usługowych i obsługi 
mieszkańców osiedla; 

8) działań proekologicznych. 

R o z d z i a ł  3 

ORGANY OSIEDLA I ZAKRES 
ICH KOMPETENCJI 

§ 9 

Organami osiedla są: ogólne zebranie mieszkańców 
– jako organ uchwałodawczy oraz zarząd osiedla – 
jako organ wykonawczy. 

§ 10 

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w ogólnym 
zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkań-
cy osiedla, zameldowani lub stale zamieszkujący 
na obszarze osiedla, posiadający czynne i bierne 
prawo wyborcze do rad gmin.  

2. Uczestnictwo w ogólnym zebraniu mieszkańców 
upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do: 
1) zabierania głosu w dyskusji; 
2) przedstawiania wniosków i projektów 

uchwał; 
3) głosowania; 
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do pro-

tokołu złożonego oświadczenia – bądź dekla-
racji itp. 

3. W ogólnym zebraniu mieszkańców mogą 
uczestniczyć: burmistrz lub jego przedstawiciele, 
zabierać głos i składać oświadczenia poza regu-
laminowym porządkiem obrad.  

4. W ogólnym zebraniu mieszkańców mogą rów-
nież uczestniczyć radni gminy i inne osoby za-
proszone. 

5. W przypadku, gdy przewodniczący ogólnego 
zebrania mieszkańców poweźmie  wątpliwość, 
czy dana osoba przybyła na ogólne zebranie jest 
uprawniona do brania w nim udziału, może za-
żądać okazania dokumentu stwierdzającego toż-
samość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11 

Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje zarząd osie-
dla: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 upraw-

nionych do udziału w zebraniu mieszkańców;  
3) na wniosek burmistrza. 

§ 12 

1. O ogólnym zebraniu mieszkańców powiadamia 
się mieszkańców osiedla zgodnie z miejscowymi 
warunkami, zamieszczając w szczególności pro-
ponowany porządek obrad. 

2. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomie-
nie o zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców 
wywiesza się w miejscach zwyczajowo przyję-
tych. 

3. Ogólne zebranie mieszkańców jest prawomocne, 
jeżeli: 
1) uczestniczy w nim co najmniej 10m miesz-

kańców, o których mowa w § 10 ust. 1; 
2) uczestniczy w nim mniej, niż 10m mieszkań-

ców, ale odbywa się w II terminie, co naj-
mniej 15 minut po ustalonej godzinie zebra-
nia. 

§ 13 

1. so zakresu działania ogólnego zebrania miesz-
kańców należy podejmowanie uchwał we 
wszystkich sprawach określonych w § 6, za wy-
jątkiem rozstrzygania w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej. 

2. so wyłącznych kompetencji ogólnego zebrania 
mieszkańców należy: 
1) wybór zarządu osiedla i przewodniczącego 

zarządu, oraz ich odwoływanie; 
2) określanie zasad korzystania z mienia gmin-

nego; (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-14/458/08 
z dnia 3 września 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 13 ust. 2 pkt 2); 

3) określanie przeznaczenia składników mienia 
komunalnego przekazanych osiedlu, oraz do-
chodów z tego źródła, w ramach uprawnień 
przyznanych osiedlu przez radę; 

4) określanie przeznaczenia środków finanso-
wych, wydzielonych w budżecie gminy do 
dyspozycji osiedla, w ramach uprawnień 
przyznanych osiedlu; 
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5) wyrażanie stanowiska osiedla w sprawach 
określonych przepisami prawa, lub gdy o za-
jęcie stanowiska przez osiedle wystąpi organ 
gminy. 

§ 14 

1. so zakresu działania ogólnego zebrania miesz-
kańców należy także sprawowanie kontroli za-
rządu i przewodniczącego zarządu. 

2. Ogólne zebranie mieszkańców zwoływane jest 
przez zarząd osiedla w miarę potrzeb, nie rza-
dziej jednak niż raz w roku. 

§ 15 

1. Obradom ogólnego zebrania mieszkańców prze-
wodniczy przewodniczący.  

2. Pod nieobecność przewodniczącego zarządu 
osiedla, obradom ogólnego zebrania mieszkań-
ców przewodniczy członek zarządu osiedla, wy-
brany spośród członków zarządu. 

§ 16 

1. Przewodniczenie obradom ogólnego zebrania 
mieszkańców uprawnia do decydowania o:  
1) kolejności zabierania głosu przez poszczegól-

nych mówców;  
2) udzieleniu głosu poza kolejnością;  
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla 

każdego z mówców;  
4) odebraniu głosu;  
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad; 
6) żądaniu zachowania powagi od uczestników 

ogólnego zebrania mieszkańców. 
2. Przewodniczący zarządu nie może odmówić 

poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi 
obrad. 

§ 17 

1. Zarząd osiedla lub osoba, o których mowa 
w § 15 ust. 2, przygotowują porządek obrad 
ogólnego zebrania mieszkańców.  

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczy-
wa także obowiązek zorganizowania obsługi 
techniczno-biurowej ogólnego zebrania, 
a w szczególności protokołowania jego przebie-
gu. 

§ 18 

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią 
inaczej, uchwały ogólnego zebrania mieszkań-
ców zapadają zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych w nim. 

2. Uzyskanie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 
oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie 
wniosku. 

§ 19 

1. Zarząd  osiedla  wykonuje  uchwały  ogólnego 
zebrania mieszkańców oraz inne zadania okre-
ślone przepisami prawa i uchwałami organów 
gminy. 

2. so zadań zarządu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał ogólne-
go zebrania mieszkańców; 

2) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania 
mieszkańców;  

3) gospodarowanie mieniem przekazanym osie-
dlu;  

4) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarzą-
dzeń burmistrza; (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym  Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-
-14/458/08 z dnia 3 września 2008 r. stwier-
dzono nieważność § 19 ust. 2 pkt 4 we 
fragmencie „uchwał Rady Miejskiej i”); 

5) współudział w akcji pomocy w razie wypad-
ków losowych i klęsk żywiołowych; 

6) wykonywanie zadań wynikających z przepi-
sów szczególnych. 

3. Rada Miejska może upoważnić zarząd do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej. 

§ 20 

1. Zarząd osiedla składa się z 5 członków (w tym 
przewodniczący zarządu), wybranych w głoso-
waniu tajnym zwykłą większością głosów przez 
ogólne zebranie mieszkańców spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów mających prawo 
wyborcze.  

3. Zarząd osiedla wybiera spośród siebie wice-
przewodniczącego i sekretarza. 

§ 21 

1. Przewodniczący zarządu osiedla: 
1) organizuje prace zarządu; 
2) kieruje bieżącymi sprawami; 
3) reprezentuje zarząd na zewnątrz; 
4) współdziała z Radą przy przeprowadzaniu re-

ferendum i konsultacji społecznych. 

§ 22 

1. Odwołanie zarządu i jego przewodniczącego 
stanowi wyłączną kompetencję ogólnego zebra-
nia mieszkańców i następuje przy obecności 
1/10 uprawnionych do głosowania. 

2. Zarządzenie o zwołaniu ogólnego zebrania 
mieszkańców w celu ewentualnego odwołania 
zarządu i jego przewodniczącego albo poszcze-
gólnych jej członków wydaje burmistrz, ustalając 
miejsce, dzień i godzinę zebrania. 

3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwo-
łania. 

4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmi-
strza. 

5. O odwołanie mogą występować: 
1) rada bądź burmistrz; 
2) organizacja społeczna, polityczna, stowarzy-

szenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza 
itp., działające na terenie osiedla; 

3) mieszkańcy osiedla, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 10m osób uprawnio-
nych do głosowania. 

6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-
sadnienie. 

7. Wnioski niezawierające uzasadnienia pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 
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  8. Rozpatrywane są wnioski: 
1) stawiające zarzuty niewywiązywania się 

z obowiązków statutowych; 
2) nierespektowania uchwał ogólnego zebrania 

mieszkańców; 
3) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
  9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba 

że zainteresowany nie stawi się bez usprawie-
dliwionych przyczyn. 

10. Ogólne zebranie mieszkańców obowiązane jest 
wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji za-
interesowanego. 

11. Odwołanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego, w tym celu zebranie 
powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej 
obowiązki przeprowadzenia głosowania. 

12. Wyniki uchwał ogólnego zebrania mieszkańców 
podaje się do wiadomości mieszkańców osie-
dla. 

13. Przewodniczący zarządu osiedla może złożyć 
rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia przyczyny powodują-
cej niemożność sprawowania urzędu przez 
przewodniczącego zarządu lub członków zarzą-
du, burmistrz może za zgodą rady wyrażonej 
w formie odrębnej uchwały zawiesić przewod-
niczącego zarządu lub członków zarządu osie-
dla i ustanowić zarządcę osiedla. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody solnośląskie-
go NK.II.0911-14/458/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 22 
ust. 14). 

§ 23 

Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony praw-
nej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  

§ 24 

Przewodniczący zarządu może uczestniczyć w pra-
cach rady na zasadach określonych w statucie 
gminy. 

§ 25 

1. Obsługę techniczno-biurową organów osiedla 
zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1, określa 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  4 

ZASADY I TRYO WYOORU ZARZĄDU OSIEDLA 
I PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

§ 26 

1. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera członków 
zarządu i przewodniczącego zarządu na okres 
kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej. 

2 Wybory członków zarządu i przewodniczącego 
zarządu przeprowadzane są z zachowaniem na-
stępujących zasad:  
1) tajności; 
2) bezpośredniości; 
3) powszechności; 
4) równości. 

§ 27 

1. Zarządzepie wrborów 
1) Wybory przewodniczącego i członków zarzą-

du osiedla zarządza rada w terminie przewi-
dzianym w § 28 niniejszego statutu, a orga-
nizuje burmistrz; 

2) Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: 
a) miejsce, godzinę i dzień ogólnego zebrania 

mieszkańców, 
b) propozycję porządku obrad, a w szczegól-

ności: 
– wyborów przewodniczącego zebrania, 
– sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
– dyskusja nad sprawozdaniem, 
– powołanie komisji wyborczej, 
– zgłoszenie kandydatów na członków 

zarządu i przewodniczącego zarządu, 
– przeprowadzanie głosowania, 
– ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Kowisja wrboriza 
1) Wybory członków zarządu i przewodniczące-

go zarządu przeprowadza komisja wyborcza 
w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spo-
śród uprawnionych uczestników zebrania; 

2) Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca do organów osiedla; 

3) so zadań komisji wyborczej należy: 
a) przedstawienie uczestnikom zebrania try-

bu przeprowadzenia wyborów członków 
zarządu i przewodniczącego zarządu, 

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
c) przygotowanie warunków organizacyjnych 

(urna wyborcza, karty do głosowania) 
i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów 
oraz ich ogłoszenia, 

e) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-
rów. Protokół podpisują przewodniczący 
zebrania oraz wszyscy członkowie komisji 
wyborczej. 

3. Oezpośredpie wrborr i pieograpiizopa liizba 
kapdrdatów 
1) Uprawnieni uczestnicy ogólnego zebrania 

mieszkańców wybierają członków zarządu 
i przewodniczącego zarządu tylko spośród 
kandydatów zgłaszanych na zebraniu; 

2) Liczba kandydatów na członków zarządu 
i przewodniczącego zarządu jest nieograni-
czona. 
Liczba zgłoszeń na kandydatów może być 
zamknięta dopiero na mocy uchwały zebra-
nia. 

3) Głosowanie na członków zarządu i przewod-
niczącego zarządu odbywa się wyłącznie 
osobiście.  

4. Kartr do tajpego gmosowapia 
1) Uprawnieni uczestnicy ogólnego zebrania 

mieszkańców głosują kartami do głosowania, 
opatrzonymi pieczęcią rady; 

2) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają 
znak „X” obok nazwiska wybieranego kandy-
data; 

3) Nieważne są głosy na kartach: 
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a) całkowicie przedartych, 
b) inne niż wymienione w pkt 1.  

5. Ustalepie wrpików gmosowapia i wrborów 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Trrb odwomawizr i rozstrzrgapie protestów 
1) protesty i odwołania wyborcze kierowane są 

do Rady Miejskiej; 
2) celem rozpatrzenia protestów i odwołań, 

o których mowa w punkcie 1, przewodniczą-
cy rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej ce-
lem wypracowania przez nią wniosków 
i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje 
rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej 
uchwały. 

§ 28 

1. Kadencja zarządu i przewodniczącego zarządu 
osiedla odpowiada kadencji rady, licząc od daty 
ich wyborów. 

2. Wybory członków zarządu i przewodniczącego 
zarządu osiedla zarządza rada w terminie do 
6 miesięcy po upływie ich kadencji. 

3. Nadzór nad działalnością organów osiedla spra-
wują organy gminy, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego statutu.  

4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. 

R o z d z i a ł  5 

MIENIE PRZEKAZANE OSIEDLU 

§ 29 

1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalne-
go oraz rozporządza dochodem z tego źródła za 
pośrednictwem budżetu gminy. 

2. Wykaz składników mienia komunalnego przeka-
zanych osiedlu określa zarządzenie burmistrza 
i spisany na jego podstawie protokół. 

R o z d z i a ł  6 

GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA 

§ 30 

1. W budżecie gminy nie wyodrębnia się środków 
do dyspozycji osiedla. 

2. Potrzeby osiedla zaspokaja się przez zabezpie-
czenie środków na ich realizację w poszczegól-
nych działach budżetu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/458/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 1 
i ust. 2). 

§ 31 

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową 
w ramach budżetu gminy. 

2. Ogólne zebranie mieszkańców może zgłaszać 
wnioski do projektu budżetu gminy w części do-
tyczącej osiedla. 

3. sochodami osiedla są przychody własne pocho-
dzące z wpływów określonej działalności, 
w tym: 

a) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym przekazanym osiedlu, 

b) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów 
przekazanych osiedlu, 

c) dochody z imprez, wystaw, koncertów, kon-
kursów organizowanych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i praw-
nych. 

4. Rrodki finansowe z budżetu gminy przeznacza 
się sołectwu na: 
1) utrzymanie, konserwację i remonty mienia 

komunalnego przekazanego w zarząd sołec-
twu; 

2) zieleń i estetyzację osiedla. 

R o z d z i a ł  7 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 

§ 32 

Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest 
na podstawie kryteriów zgodności z prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 33 

Organami nadzoru nad działalnością osiedla są: 
Rada i Burmistrz. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania osiedla. 

2. so wykonywania czynności, o jakich mowa 
w ust. 1, organy wymienione w § 33 mogą de-
legować swych przedstawicieli. 

§ 35 

1. Przewodniczący zarządu osiedla obowiązany jest 
do przedłożenia burmistrzowi uchwał ogólnego 
zebrania mieszkańców w ciągu 14 dni od daty 
ich podjęcia. 

2. Uchwała ogólnego zebrania sprzeczna z prawem 
jest nieważna. 

3. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka burmistrz w formie zarządzenia. 

§ 36 

1. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców nieod-
powiadająca wymogom celowości, gospodarno-
ści lub rzetelności będzie uchylona przez burmi-
strza. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz 
wstrzymuje wykonanie uchwały ogólnego ze-
brania mieszkańców i może żądać ponownego 
rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot 
uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała ogólnego zebrania, podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie 
uwzględnia wskazówek burmistrza, może on 
wydać uchwałę zastępczą. 
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4. O podjęciu uchwały zastępczej burmistrz powia-
damia radę na najbliższej sesji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/458/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 36 ust. 3 
i ust. 4). 

§ 37 

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa 
przez zarząd, rada na wniosek burmistrza może 
w drodze uchwały odwołać zarząd osiedla. 

2. W przypadku podjęcia przez radę uchwały 
o odwołaniu zarządu osiedla, burmistrz wyzna-
cza osobę, która pełni funkcje zarządu, nie dłużej 
niż do końca jej kadencji. 

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2, 
rada ustala termin zebrania, a burmistrz zwołuje 
zebranie mieszkańców w celu dokonania wyboru 
nowego zarządu osiedla. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/458/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 37 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3). 

§ 38 

1. W przypadku bezczynności i przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań osie-
dla, burmistrz może – za zgodą rady wyrażonej 
w formie odrębnej uchwały – wydać zarządzenie 
o zawieszeniu wymienionych organów i usta-
nowienia zarządcy osiedla. 

 
2. Zarządca osiedla przejmuje wykonywanie zadań 

i kompetencji zawieszonych organów osiedla na 
czas nie dłuższy niż do upływu kadencji wybie-
ralnych organów osiedla. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-14/458/08 z dnia 3 września 
2008 r. stwierdzono nieważność § 38 ust. 1 
i ust. 2). 

R o z d z i a ł  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, 
a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz 
osiedla decyduje rada w drodze odrębnej uchwały 
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

§ 40 

1. Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć 

uchwałę ogólnego zebrania w sprawie zmiany 
statutu osiedla do porządku obrad najbliższej se-
sji zwołanej po złożeniu wniosku. 

§ 41 

Traci moc uchwała nr XIII/83/99 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 1999 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 2 w Bystrzy-
cy Kłodzkiej. 

§ 42 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi By-
strzycy Kłodzkiej. 

§ 43 

Uchwała podlega ogłoszeniu w szienniku Urzędo-
wym Województwa solnośląskiego, wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w sz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUOOMIERZ 
NR XXXI/130/08 

z dnia 27 czerwca 2008 r. 

w sprawie określepia liizbr przezpaizoprie do wrdapia powrie liiepiji 
pa wrkoprwapie  trapsportw  drogowego  taksówką  pa  rok 2009  oraz 
wstalepia przepisów porządkowrie  związaprie  z przewozew osób i bagażw 

pa obszarze Miasta i Gwipr Lwbowierz 

 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym  (tekst jedn. sz. U. z 2007 r. art. 18  ust. 2  pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (sz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm. i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. Prawo przewozowe (sz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) Rada 
Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się, że liczba przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką w roku 2009 wynosi 5. 

§ 2 

W ramach ilości określonej w § 1 zostanie przezna-
czonych do wydania 3 licencje na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką osobową oraz 
2 licencje na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką bagażową. 

§ 3 

Ustala się przepisy porządkowe związane z prze-
wozem osób i bagażu taksówkami na obszarze 
miasta i gminy Lubomierz stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego. 
 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ GMINC 

 ROMUALD ACHRAMOWICZ 

 
 
 
 

Zamąizpik do wiewamr Radr Miejskiej 
Gwipr Lwbowierz pr XXXI/130/08 
z dpia 27 izerwia 2008 r. (poz. 2667) 

 
 

Przepisr porządkowe związape z przewozew osób i bagażw taksówkawi 
pa obszarze Gwipr i Miasta Lwbowierz 

 
 

R o z d z i a ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Pasażer ma prawo wyboru taksówki. 
2. Z prawej strony przedniej szyby taksówki po-

winna znajdować się widoczna z zewnątrz po-
jazdu informacja czy taksówka jest wolna. 

3. Na przednich prawych i lewych drzwiach tak-
sówki powinien znajdować się numer boczny, 
zgodny z numerem podanym w zezwoleniu na 
wykonywanie przewozów. 
Numer powinien składać się z cyfr o wymiarach: 
5,5 cm wysokości, 3,5 cm szerokości. 
Cyfry powinny mieć barwę kontrastową w sto-
sunku do barwy nadwozia. 

4. Kierowca jest obowiązany wykonać zamówiony 
przewóz  najkrótszą  drogą,  chyba  że  pasażer 
godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego 
żąda. 

5. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów 
lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu spraw-
nie działającego i zalegalizowanego taksometru 
niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca 
w taksówce. Taksometr powinien być zainsta-
lowany w miejscu umożliwiającym swobodne 
odczytanie zapisu. 

 Po zakończeniu przewozu taksówkarz jest obo-
wiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na 
pozycję „kasa”. 

6. Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany 
wydać rachunek za przejazd. 
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  7. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobo-
wiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz 
sprawdzić czy pasażer nie zostawił w pojeździe 
jakichkolwiek przedmiotów. 

 W razie znalezienia rzeczy pozostawionych 
przez pasażera, kierowca taksówki postępuje 
z nimi stosownie do przepisów dotyczących 
rzeczy znalezionych. 

R o z d z i a ł  II 

PRZEWÓZ OSÓO 

  8. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, 
z którego sam korzysta inne osoby na wolne 
miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych na-
leżności. 

 Kierowca bez zgody pasażera nie może dyspo-
nować wolnymi miejscami w taksówce. 

 Należność za przejazd taksówką reguluje tylko 
jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapła-
ty od pozostałych osób znajdujących się w tak-
sówce bez względu na okoliczności w jakich 
korzystali oni z przejazdu. 

  9. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką 
dorosłych, chyba że osoba pod której opieką 
się znajduje upoważni kierowcę do przewiezie-
nia dziecka samego, w takim razie należność za 
usługę uiszcza rodzic lub opiekun z góry. 

10. Kierowca taksówki powinien uwzględnić 
pierwszeństwo przewozu osób wymagających 
natychmiastowej pomocy. 

R o z d z i a ł  III 

PRZEWÓZ OAGAŻU W TAKSÓWCE OSOOOWEJ 

11. Pasażer ma prawo zabrania do pojazdu, bez 
uiszczenia dodatkowych należności, bagaż pod-
ręczny oraz za zgodą kierowcy psy lub inne 
małe zwierzęta domowe, które można umieścić 
tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły po-
jazdu, a ich ciężar, wielkość nie przekraczają 
dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagra-
żają bezpieczeństwu jazdy. 

 so bagażu podręcznego zalicza się w szczegól-
ności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz 
inne przedmioty, które zarówno swoją wielko-
ścią jak i sposobem opakowania nie spowodują 
uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz 
nie ograniczają pola widzenia kierowcy i nie 
utrudniają prowadzenia pojazdu. 

12. Bagaż podręczny pasażera można przewozić 
w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na 
dachu taksówki. 

 Bagażnik taksówki powinien być w należytej 
czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodat-
kowego (poza sprzętem służącym do napraw 
samochodu). 

 sopuszcza się przewóz bagażu podręcznego 
wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, 
o których mowa w § 11 ust. 2. 

R o z d z i a ł  IV 

PRZEWÓZ OAGAŻU W TAKSÓWCE OAGAŻOWEJ 

13. Taksówką bagażową należy przewozić rzeczy 
w sposób zgody z przepisami ruchu drogowe-
go. Taksówką bagażową można również prze-
wozić zwierzęta w klatkach, skrzyniach itp., je-
żeli nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy, chyba 
że jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi. 

14. Pasażer przewożący bagaż taksówką bagażo-
wą może zająć miejsce obok kierowcy. 

15. Kierowca taksówki bagażowej na żądanie pa-
sażera powinien udzielić pomocy przy załado-
waniu, wyładowaniu przewożonego bagażu za 
umówionym wynagrodzeniem. 

R o z d z i a ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

16. Kierowca taksówki jest obowiązany na żądanie 
pasażera udostępnić mu do wglądu egzemplarz 
przepisów porządkowych związanych z prze-
wozem osób i bagażu taksówkami. 

 W każdej taksówce powinna być zamieszczona 
widoczna (tzn. aby możliwe było jej odczytanie 
z tylnego siedzenia taksówki) informacja doty-
cząca w szczególności: 

 stawki należności za 1 km przejazdu 
 organu właściwego do rozpatrywania skarg 

i wniosków w sprawach świadczonych usług 
przewozowych (organem takim jest Burmistrz 
Gminy i Miasta Lubomierz oraz organizacja 
zrzeszająca kierowców taksówek, jeżeli kie-
rowca należy do takiej organizacji) 

 posiadania przez kierowcę egzemplarza przepi-
sów porządkowych, o których mowa w ust. 1 

 Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe 
wywieszkę z prośbą o niepalenie tytoniu. 

17. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje 
zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie 
albo jeżeli następuje przekroczenie strefy opłaty 
taryfowej, kierowca jest obowiązany przełą-
czyć taksometr na odpowiednią taryfę i powia-
domić o tym pasażera. 

18. W razie zaprzestania prowadzenia działalności 
polegającej na przewozie osób lub bagażu tak-
sówką, wymagane oznaczenie taksówki po-
winno być zlikwidowane. 

 Podczas używania taksówki do innych celów 
niż zarobkowy przewóz osób lub bagażu wy-
magane oznaczenie taksówki powinno być za-
słonięte. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 170/XXI/08 

z dnia 1 sierpnia 2008 r. 

zwiepiająia wiewamę pr 167/XX/08 Radr Miejskiej w Nowej Rwdzie z dpia 
4 lipia 2008 r.  w  sprawie  ewisji  obligaiji  kowwpalprie  Gwipr  Miejskiej 

Nowa  Rwda 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218); art. 82 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(sz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 
249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 
791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o obligacjach (sz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 
r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. sz. U. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. sz. U. 
Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 
2104) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
dokonać następujących zmian: 
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje 533 
(pięćset trzydzieści trzy) obligacje o wartości 
nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy zło-
tych) każda, na łączną kwotę 5.330.000 zło-
tych (słownie: pięć milionów trzysta trzy-
dzieści tysięcy złotych)”. 

2. § 3 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 
„10) seria J na kwotę – 830.000 zł nie później 

niż w dniu 31 grudnia 2008 r.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 ANDRZEJ BEHAN 

 
 
 
 
 
 
 

2669 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OOORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XXIX/178/08 

z dnia 10 lipca 2008 r. 

w sprawie Regwlawipw wtrzrwapia izrstośii i porządkw 
pa terepie Gwipr Oborpiki Śląskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity sz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zmianami) uchwala się: 
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY OOORNIKI ŚLĄSKIE 

 
 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa: 
  1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenach nieruchomości.  
  2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenach użytku publicznego. 
  3. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów. 
  4. Zasady i sposoby gromadzenia odpadów.  
  5. Częstotliwość i zasady wywozu odpadów. 
  6. Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-

dów. 
  7. Inne wymagania w zakresie utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie gminy wynikające      
z Planu Gospodarki Odpadami Gminy Oborniki 
Rląskie.  

  8. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe. 

  9. Zasady utrzymywania i chowu zwierząt gospo-
darskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej. 

10. Obowiązek deratyzacji. 
11. Obowiązki odbiorcy odpadów. 

R o z d z i a ł  II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI    I    PORZĄDKU     NA     TERENACH 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 2 

Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków 
określonych w ustawie zobowiązani są do: 
1. Utrzymywania porządku i czystości oraz należy-

tego stanu sanitarno-higienicznego i estetyczne-
go nieruchomości oraz pojemników na odpady 
i zbiorników bezodpływowych, w które wyposa-
żona jest nieruchomość. 

2. W szczególności właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do: 
a) likwidacji śliskości chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości poprzez posypywanie 
piaskiem, który należy usunąć niezwłocznie 
po ustaniu przyczyn jego zastosowania; 

b) usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z da-
chów i gzymsów w budynkach niezwłocznie 
po ich powstawaniu; 

c) usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszają-
cych się nad chodnikami lub zawężających 
ciągi komunikacyjne i utrudniających funkcjo-
nalne wykorzystanie przejść lub zagrażają-
cych życiu i zdrowiu. 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapo-
biegającym wyrządzaniu szkód. 

2. W szczególności właściciele mają obowiązek 
pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej istnieją-
cej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez 
prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapo-
bieganie rozwojowi chorób i szkodników inwa-
zyjnych.  

§ 4 

Uswwapie wraków pojazdów sawoieodowrie cią-
ży na jego ostatnim właścicielu. W przypadku, gdy 
odnalezienie ostatniego właściciela wraku pojazdu 
przedłuża się, usunięcie wraku pojazdu odbywa się 
w trybie wykonania zastępczego przez gminę. 

§ 5 

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na 
terenie nieruchomości niepublicznej może odby-
wać się tylko w miejscach wyposażonych 
w trwałą, zwartą, utwardzoną i szczelną na-
wierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się 
wody poużytkowej do gruntu. 

2. Miejsce mycia samochodu winno ponadto po-
siadać urządzenie do odprowadzenia wód po-
użytkowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 
lub działających w obiegu zamkniętym. 

§ 6 

Zabrapia się: 
1. Spalania odpadów komunalnych; 
2. Wypalania bądź spalania suchych traw, liści 

i innych pozostałości roślinnych w obrębie zwar-
tej zabudowy mieszkaniowej; 

3. Wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza 
zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia; 

4. Wylewania do kanalizacji ściekowej zużytych 
olejów, smarów i innych zanieczyszczeń pocho-
dzących z napraw lub konserwacji pojazdów;  

5. Wywożenia i wysypywania odpadów stałych 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

6. Zakopywania (dołowania) stałych odpadów ko-
munalnych; 

7. Gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń na tere-
nach użytku publicznego w celu ich późniejszego 
usunięcia, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 24; 

8. Wykorzystywania nieczynnych studni przydo-
mowych do gromadzenia odpadów komunalnych 
(ciekłych i stałych); 

9. Gromadzenia w pojemnikach na odpady: śniegu, 
lodu, błota, piasku, gruzu, gorącego żużla           
i popiołu, liści i innych zanieczyszczeń roślin-
nych. 

R o z d z i a ł  III 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH UŻYTKU  

PUOLICZNEGO 

§ 7 

Użrtkowpikow terepów wżrteizpośii pwbliizpej 
zabrapia się: 
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1. Niszczenia znajdujących się na tych terenach 
elementów infrastruktury technicznej takich jak: 
ławek, koszy na śmieci, zbiorników wodnych, 
instalacji oświetleniowej, tablic informacyjnych 
i innych elementów; 

2. Niszczenia roślinności niskiej i wysokiej (zieleni); 
3. Hałasowania i zachowywania się w sposób wy-

kraczający poza ogólnie przyjęte normy; 
4. Zanieczyszczania wody znajdującej się w zbior-

nikach wodnych; 
5. Jazdy na rowerach po alejkach parkowych użyt-

kowanych przez pieszych; 
6. Wyrzucania i wylewania odpadów na tereny 

zielone; 
7. Palenia ognisk w miejscach do tego celu nie-

przeznaczonych oraz spalania odpadów zgroma-
dzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na 
odpady; 

8. Odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów 
otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji 
deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, 
itp. 

§ 8 

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte 
z chodnika mogą być czasowo zgromadzone na 
terenie ciągów komunikacyjnych w sposób niepo-
wodujący zakłóceń w korzystaniu z nich. 

§ 9 

Na terenach użytku publicznego zabrania się mycia 
i wykonywania napraw pojazdów mechanicznych 
poza warsztatami naprawczymi prowadzącymi dzia-
łalność gospodarczą w zakresie napraw i mycia 
pojazdów. 

§ 10 

Zabrapia się piszizepia elewaiji bwdrpków, ogro-
dzeń i innych obiektów stanowiących własność 
komunalną poprzez naklejanie plakatów, reklam, 
pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez 
zgody właściciela lub zarządcy obiektu. Plakaty, 
reklamy, nekrologi itp. powinny być umieszczone 
na odpowiednich tablicach, w gablotach lub na 
słupach ogłoszeniowych.  

§ 11 

Właściciele nieruchomości, na terenie których znaj-
dują się place zabaw dla dzieci, zobowiązani są do: 
1. Utrzymywania urządzeń do zabaw w należytym 

stanie technicznym i sanitarnym, zapewniającym 
bezpieczeństwo i zachowanie zasad higieny. 

2. Wymiany pisaku w piaskownicach co najmniej 1 
raz w roku kalendarzowym. 

§ 12 

1. Na terepaie pwbliizprie (drogach, placach, zie-
leńcach itp.) rozmieszcza się kosze uliczne oraz 
kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów w ilości zależnej od potrzeb oraz stop-
nia natężenia ruchu pieszego. 

2. Obowiązek instalowania koszy na drogach pu-
blicznych oraz usuwania zgromadzonych w nich 
odpadów ciąży na zarządcy drogi, a na innych 
nieruchomościach na ich właścicielu. 

§ 13 

Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne 
i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga, 
winny być wyposażone w pojemniki w ilości za-
pewniającej utrzymanie porządku i czystości. 
W szczególności pojemniki te winny być umiesz-
czone przy wejściu do obiektu lub na teren. 

§ 14 

Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń 
o charakterze publicznym oraz targowisk zapewnia-
ją wystarczającą ilość pojemników bądź kontene-
rów do gromadzenia odpadów komunalnych oraz 
odpowiedniej ilości szaletów przenośnych zarówno 
na terenie, na którym zorganizowana jest impreza, 
zgromadzenie, targowisko jak i na terenach przyle-
głych. 

§ 15 

Zabrania  się  gromadzenia  w  koszach  ulicznych 
odpadów komunalnych powstających w lokalach 
handlowych, gastronomicznych, usługowych 
i mieszkalnych. 

R o z d z i a ł  IV 

RODZAJE POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 16 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
służą wyłącznie do gromadzenia tych odpadów. 

§ 17 

1. so gromadzenia odpadów komunalnych stosuje 
się pojemniki spełniające wymagania określone 
w ust. 2 i 3 o pojemności od 110 l do 7.700 l, 
z zastrzeżeniem § 21 ust. 8 i § 22. 

2. Pojemniki na odpady winny spełniać wymogi 
bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, być wypo-
sażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą 
przed dostępem zwierząt i opadami atmosfe-
rycznymi. 

3. Pojemniki winny być dostosowane do ręcznego 
lub mechanicznego ich opróżniania. 

§ 18 

Kosze uliczne na odpady ustawiane na drogach, 
chodnikach, przystankach komunikacyjnych oraz 
innych terenach użytku publicznego powinny speł-
niać następujące wymagania: 
– pojemność montowanych koszy nie może prze-

kraczać 120 l; 
– wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny 

i harmonizować z otoczeniem. 

§ 19 

1. sla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 
się – z zastrzeżeniem ust. 2 – pojemniki spełnia-
jące warunki określone w niniejszym regulami-
nie, stosownie oznakowane i przeznaczone wy-
łącznie do gromadzenia odpadów jednego rodza-
ju wg kategorii określonej w § 29, przy zasto-
sowaniu następującej kolorystyki: 
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– papier – kolor niebieski; 
– szkło – kolor zielony; 
– tworzywa sztuczne – kolor żółty; 
– tekstylia – kolor brązowy; 
– odzież – kolor kremowy; 
– przeterminowane leki – kolor pomarańczowy. 

2. sopuszcza się stosowanie opisanych i oznaczo-
nych worków z tworzywa sztucznego, z zacho-
waniem kolorystyki opisanej w ust. 1 lub odpo-
wiednio oznakowanych w sposób umożliwiający 
skuteczną selekcję odpadów.  

§ 20 

Przy ustalaniu niezbędnej ilości pojemników do 
gromadzenia odpadów, która zapobiega przepełnie-
niu pojemników, stosuje się miesięczne normy wy-
twarzania odpadów: 
– dla nieruchomości na obszarze zabudowy jedno-

rodzinnej – 20 l/osobę; 
– dla nieruchomości w obszarze zabudowy jedno-

rodzinnej, gdzie prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów – 10 l/osobę; 

– dla budynków wielomieszkaniowych – 1.100 l 
/na każde 10 mieszkań (bez segregacji odpa-
dów); 

– dla budynków wielomieszkaniowych – 1.100 l / 
na każde 20 mieszkań (z segregacją odpadów); 

– dla biur, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, 
szpitali itp. – 3 l/m2 powierzchni użytkowej; 

– dla zakładów przemysłowych, rzemieślniczych 
i usługowych – 10 l/1 osobę; 

– dla sklepów i zakładów gastronomicznych – 
12 l/m2 powierzchni użytkowej. 

R o z d z i a ł  V 

ZASADY I SPOSOOY GROMADZENIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

§ 21 

1. Każda nieruchomość zabudowana budynkami 
mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbioro-
wego lub obiektami użyteczności publicznej, 
winna być wyposażona w miejsce do ustawienia 
pojemników do gromadzenia stałych odpadów 
komunalnych, które winno być utrzymywane 
w czystości i porządku.  

2. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać 
równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną 
przed zbieraniem się wody i błota oraz nie może 
stwarzać utrudnień dla użytkowników i właści-
cieli sąsiednich nieruchomości. 

3. W przypadku braku możliwości zlokalizowania 
miejsca ustawienia pojemników, zapewniającego 
łatwy dojazd samochodu, pojemniki mogą być 
ustawiane w miejscu poza nieruchomością, po 
uzyskaniu zgody właściciela terenu lub wysta-
wiane przez właściciela nieruchomości w miej-
sce łatwo dostępne na czas odbioru odpadów 
i bezzwłocznie usuwane. 

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca 
ustawienia pojemników ponosi właściciel nieru-
chomości. 

5. Pojemniki na stałe odpady komunalne należy 
ustawiać w granicach nieruchomości, w miej-

scach łatwo dostępnych dla pracowników od-
biorcy odpadów, w sposób niepowodujący nad-
miernych uciążliwości także dla mieszkańców 
nieruchomości sąsiednich.  

6. Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowią-
zany jest do przeprowadzania dezynfekcji po-
jemników odpowiednio do potrzeb.  

7. Ilość oraz wielkość pojemników musi być dosto-
sowana do ilości wytwarzanych odpadów. 

8. W przypadkach przejściowego, krótkotrwałego 
zwiększenia ilości odpadów, dopuszcza się gro-
madzenie odpadów stałych w szczelnie zamknię-
tych workach. 

§ 22 

1. so zbierania odpadów pa terepaie bwdów mogą 
być wykorzystywane: kontenery, worki i inne 
pojemniki nienormatywne zapewniające zacho-
wanie porządku i czystości oraz uniemożliwiają-
ce pylenie. 

2. sopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione pro-
cesem budowlanym gromadzenie zmieszanego 
gruzu budowlanego luzem.  

3. Odpady remontowe, poza granicami placu bu-
dowy, należy gromadzić w osobnych pojemni-
kach. 

4. Odbiór odpadów powstałych podczas remon-
tów, wykonywanych samodzielnie przez właści-
ciela nieruchomości, należy zlecić indywidualnie 
przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarcza 
odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki pla-
stikowe do gromadzenia takich odpadów oraz 
zapewnia ich odbiór. 

§ 23 

1. Ciekme odpadr kowwpalpe winny być gromadzo-
ne w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 
sopuszcza się unieszkodliwianie ciekłych odpa-
dów komunalnych w atestowanych, indywidu-
alnych systemach oczyszczania ścieków.  

2. Wielkość szczelnego zbiornika na odpady ciekłe 
musi być dostosowana do planowanej często-
tliwości wykonywanej usługi opróżniania zbior-
nika. 

3. Opróżnianie zbiornika powinno odbywać się 
w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczysz-
czenie gleby oraz emisję zapachów.   

4. sezynfekcja zbiorników powinna odbywać się 
z częstotliwością stosowną do potrzeb i w spo-
sób, zapewniający zachowanie odpowiedniego 
standardu sanitarno-epidemiologicznego. 

§ 24 

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe mogą być 
gromadzone na terenie nieruchomości wyłącznie 
w celu ich jak najszybszego usunięcia, w sposób 
nieutrudniający korzystanie z nieruchomości 
przez osoby do tego uprawnione. 

2. sopuszcza się wystawianie odpadów wielkoga-
barytowych na tereny użytku publicznego wy-
łącznie w celu przygotowania ich do odbioru 
przez czas nieprzekraczający jednej doby. 

3. W celu wywozu odpadów wielkogabarytowych 
termin i sposób odbioru należy uzgodnić indywi-
dualnie z odbiorcą odpadów. 
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§ 25 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przezna-
czony dla gospodarstw domowych, jest odbierany i 
gromadzony nieodpłatnie: 
1) przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umo-

wę na odbieranie odpadów komunalnych; 
2) w stacjonarnych lub mobilnych Punktach Gro-

madzenia Odpadów Problemowych; 
3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie 

sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, 
w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego 
sprzętu; 

4) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Wykaz tych punktów, z adresami, umieszczony 
jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Obornikach Rląskich <www.oborniki-
slaskie.pl> na portalu tematycznym poradnik in-
teresanta, zakładka: ochrona środowiska. 

R o z d z i a ł  VI 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I  ZASADY  WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 26 

1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nie-
ruchomości o zabudowie wielorodzinnej lub za-
mieszkania zbiorowego winno odbywać się nie 
rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z po-
zostałych nieruchomości zabudowanych winno 
odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie. 

3. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z te-
renów użytku publicznego powinno się odbywać 
wg potrzeb z częstotliwością zapewniającą stałe 
utrzymanie czystości i porządku. W szczególno-
ści częstotliwość ta winna zapewniać nieprze-
pełnienie pojemnika. 

4. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych po-
winno się odbywać z częstotliwością i w sposób 
zapobiegający przepełnieniu zbiornika.  

§ 27 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prze-
chowywania przez okres co najmniej dwóch lat 
umów oraz dowodów zapłaty za usługi odbioru 
odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i wy-
wóz nieczystości ciekłych. 

§ 28 

Usuwanie odpadów z nieruchomości odbywa się 
w dni powszednie w godzinach od 630 do 2100. 

R o z d z i a ł  VII 

SELEKTYWNA ZOIÓRKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

§ 29 

1. W celu ograniczenia ilości odpadów komunal-
nych stałych, na obszarze gminy Oborniki Rlą-
skie wprowadza się selektywną zbiórkę odpa-
dów z podziałem na: szkło opakowaniowe, two-
rzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia, odzież, 

odpady ulegające biodegradacji i przetermino-
wane lek z wyjątkiem leków cytostatycznych. 

2. W ramach selektywnej zbiórki odpadów groma-
dzenie odpadów wg kategorii określonych 
w ust. 1 odbywa się wyłącznie w pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpa-
dów. 

§ 30 

1. Szkło, tworzywa sztuczne i makulatura groma-
dzone są selektywnie w odpowiednio oznako-
wanych pojemnikach. 

2. Zasady i sposoby gromadzenia odpadów okre-
ślonych w ust. 1 oraz częstotliwość ich odbioru 
określają przepisy rozdziału V i VI.  

§ 31 

1. Tekstylia, odzież i przeterminowane leki, groma-
dzone mogą być wyłącznie w pojemnikach prze-
znaczonych na ten cel i stosownie oznakowa-
nych, które wystawiane będą okresowo na tere-
nach użytku publicznego, nie rzadziej niż 1 raz 
w roku.   

2. Informacja o prowadzeniu selektywnej zbiórki 
odpadów, o których mowa w ust. 1, oraz 
o terminie ich odbioru zostanie podana do wia-
domości publicznej poprzez ulotki informacyjne, 
obwieszczenie w prasie lokalnej i rozplakatowa-
nie ogłoszeń. 

§ 32 

1. Selektywna zbiórka odpadów na obszarze gminy 
odbywa się bezpłatnie. Obowiązek odbioru od-
padów zebranych, w ramach selektywnej zbiórki 
odpadów, spoczywa na podmiotach prowadzą-
cych działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. 

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych są zobowią-
zane do selektywnego odbierania oraz do ogra-
niczania ilości odpadów ulegających biodegrada-
cji kierowanych do składowania. 

3. Gmina zapewnia warunki funkcjonowania sys-
temu selektywnego zbierania i odbierania odpa-
dów ulegających biodegradacji, poprzez organi-
zację kompostowni gminnej odpadów, aby było 
możliwe ograniczanie składowania tych odpa-
dów. 

§ 33 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy 
gromadzić odrębnie w sposób zapewniający ich 
selektywną zbiórkę. 
Na terenie nieruchomości o zabudowie jednoro-
dzinnej odpady kuchenne można poddać proce-
sowi kompostowania z przeznaczeniem do wła-
snego wykorzystania kompostu. 

2. Odpady roślinne powstające na terenie nieru-
chomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte 
chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, 
wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy), 
w przypadku braku możliwości ich komposto-
wania na miejscu przez właściciela nieruchomo-
ści, podlegają obowiązkowo wywozowi tych 
odpadów do kompostowni gminnej. 
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3. Zabrania się gromadzenia różnych odpadów 
podlegających selektywnej zbiórce w jednym po-
jemniku lub worku. W takim przypadku odbiorca 
ma prawo odmówić jego odbioru w ramach se-
lektywnej zbiórki odpadów.  

4. Odpady zmieszane podlegają odbiorowi na zasa-
dach ogólnych. 

§ 34 

Przy dokonywaniu selektywnej zbiórki odpadów 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy niniejsze-
go regulaminu odnoszące się do gromadzenia 
i usuwania odpadów w sposób nieselektywny. 

R o z d z i a ł  VIII 

INNE WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY  
WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI  

ODPADAMI 

§ 35 

1. Gmina zapewnia warunki ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji kierowanych do składowania, poprzez osią-
gnięcie następujących wskaźników: 
– do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej 

niż 75m wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 

– do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej 
niż 50m wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 
w stosunku do masy tych odpadów wytwo-
rzonych  w 1995 r. 

2. Zakładając powyższe poziomy odniesienia dla 
gminy Oborniki Rląskie niezbędne do odzysku 
i unieszkodliwienia (poza składowaniem) ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji wyniosą około: 
– do roku 2010    339,0 Mg/rok (25 m) 
– do roku 2013   798,1 Mg/rok (50 m). 

R o z d z i a ł  IX 

OOOWIĄZKI OSÓO UTRZYMUJĄCYCH 
ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 36 

1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowią-
zani do sprawowania właściwej opieki nad zwie-
rzętami, w tym w szczególności do niepozosta-
wiania ich bez nadzoru.  

2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zachowanie utrzymywa-
nych zwierząt. 

3. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub 
znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, lub 
znajdować się na terenie ogrodzonym uniemoż-
liwiającym samodzielne wydostanie się zwierzę-
cia z zachowaniem przepisów o ochronie zwie-
rząt. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek ozna-
kowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na któ-

rej utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.  

§ 37 

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do 
usunięcia spowodowanych przez nie zanieczysz-
czeń na terenach użytku publicznego takich jak 
ulice, chodniki, parki, zieleńce itp., a także klatkach 
schodowych lub w innych pomieszczeniach budyn-
ków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

§ 38 

Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy i spokoju 
przez zwierzę, np. poprzez uporczywe szczekanie. 

§ 39 

Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich 
do stanu, w którym pies może stać się niebez-
pieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

§ 40 

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być 
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko 
w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, 
iż pies posiada kaganiec, a opiekun (właściciel 
psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten  nie 
dotyczy ras niebezpiecznych. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych 
zwierząt do obiektów użyteczności publicznej.  

3. Zakazuje się wyprowadzania psów  na  tereny 
gier i placów zabaw. 

4. Zakazy zawarte w ust. 2 i 3 nie dotyczą osób 
niewidomych poruszających się z psem prze-
wodnikiem i osób niepełnosprawnych poruszają-
cych się z psem opiekunem. 

§ 41 

Psy winny być zaopatrzone w znaczek rejestracyjny 
oraz regularnie poddawane wymaganym szczepie-
niom według odrębnych przepisów.  

§ 42 

1. Wszystkie psy przebywające w miejscach pu-
blicznych bez właściciela oraz bezpańskie psy 
będą odławiane i przekazywane do schroniska 
dla zwierząt z zachowaniem przepisów o ochro-
nie zwierząt. 

2. Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty 
pobytu w schronisku ponosi właściciel psa.  

§ 43 

1. sopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, 
w których występuje zabudowa mieszkaniowa, 
jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie 
powoduje zanieczyszczenia terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku oraz nieruchomo-
ści sąsiednich. 

2. Hodowlę i utrzymywanie gołębi na terenach 
zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się za zgo-
dą właściciela nieruchomości i wszystkich jej lo-
katorów. 
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R o z d z i a ł  X 

ZASADY UTRZYMANIA I CHOWU ZWIERZĄT 
GOSPODARSKICH   NA   TERENACH   WYŁĄCZO- 

NYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 44 

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich 
z wyłączeniem drobiu i królików na nieruchomo-
ściach położonych w granicach administracyjnych 
miasta w promieniu 15 m od budynków mieszkal-
nych oraz 100 m od urzędów, organów administra-
cji, szkół i placówek w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, instytucji kulturalnych, zakła-
dów opieki zdrowotnej. Nie dotyczy to płatników 
podatku rolnego utrzymujących się wyłącznie 
z rolnictwa.  

§ 45 

1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani 
są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz 
nieczystości powstających w związku z chowem 
zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności przepisami sanitar-
no-epidemioligicznymi oraz prawem ochrony 
środowiska. 

2. Nieczystości nie mogą powodować zanieczysz-
czenia terenu nieruchomości oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

3. Gnojówkę oraz gnojowicę należy gromadzić 
w oddzielnych od ciekłych odpadów komunal-
nych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  

§ 46 

Na terenach niewymienionych w § 45 dopuszcza 
się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod na-
stępującymi warunkami: 
1. Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieru-

chomości powinny być zabezpieczone przed sa-
mowolnym opuszczaniem tej nieruchomości. 

2. Hodowla nie powoduje nadmiernych uciążliwo-
ści takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych 
zapachów w stosunku do nieruchomości sąsied-
nich. 

§ 47 

Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren 
użytku publicznego, obowiązany jest do uprzątnię-
cia zanieczyszczenia. 

§ 48 

Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich 
wykorzystywanych do wykonywania usług prze-
wozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do 
usuwania odchodów pozostawionych przez te 
zwierzęta w miejscu postoju tych zwierząt lub 
przemieszczania się ich, jeżeli miejscami tymi są 
utwardzone lub wyasfaltowane drogi i place pu-
bliczne. 

R o z d z i a ł  XI 

OOOWIĄZEK DERATYZACJI 

§ 49 

Obowiązkową deratyzacją, przeprowadzaną raz 
w roku, objęte są nieruchomości zabudowane bu-

dynkami wielomieszkaniowymi, obiektami użytecz-
ności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomo-
ści, w obrębie których utrzymywane są zwierzęta 
gospodarskie oraz na gminnym składowisku odpa-
dów komunalnych. 

§ 50 

seratyzację na terenach nieruchomości zabudowa-
nych budynkami jednorodzinnymi przeprowadza się 
w miarę potrzeby. 

R o z d z i a ł  XII 

OOOWIĄZKI ODOIORCY ODPADÓW 

§ 51 

Odbiorcy odpadów zobowiązani są do: 
1) dokonywania odbioru i transportu odpadów sa-

mochodami specjalistycznymi przystosowanymi 
do przewożenia odpadów w sposób zabezpie-
czający przez rozsypywaniem, wylewaniem, py-
leniem itp. oraz czytelne oznakowanymi poprzez 
umieszczenie na nich nazwy firmy; 

2) utrzymywania pojazdów w należytym stanie 
technicznym i sanitarno-higienicznym; 

3) usuwanie zanieczyszczeń powstałych w trakcie 
dokonywania odbioru lub transportu odpadów; 

4) zawierania indywidualnych umów na odbiór 
odpadów; umowa winna zawierać: oznaczenie 
stron, datę zawarcia umowy, numer zezwolenia 
które posiada odbiorca odpadów, zakres wyko-
nywanej usługi, w szczególności określenie ilości 
i częstotliwości odbioru odpadów; 

5) wystawiania dokumentu poświadczającego wy-
konanie usługi – dowodu zapłaty. 

R o z d z i a ł  XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 52 

Niewykonywanie obowiązków określonych niniej-
szą uchwałą podlega odpowiedzialności karnej 
określonej w ustawie. 

§ 53 

Traci moc uchwała nr 0150/XVI/129/04 Rady 
Miejskiej w Obornikach Rląskich z dnia 5 lutego 
2004 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Oborniki Rląskie. 

§ 54 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Obornik Rląskich. 

§ 55 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC 
 RAsC MIZJSKIZJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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2670 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
NR XXXVI/190/2008 

z dnia 30 lipca 2008 r. 

zwiepiająia wiewamę w sprawie regwlawipw dostarizapia wodr i odprowa-
dzapia śiieków w Gwipie Miejskiej Świeradów-Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (sz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (sz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale  nr I/4/2006  Rady  Miasta  Rwieradów-
-Zdrój z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regu-
laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w Gminie Miejskiej Rwieradów-Zdrój wprowadza 
się następujące zmiany: 
1. w § 21 wykreśleniu ulega ust. 3. 
2. § 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 
działania wodomierza głównego ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności działania wodomierza, a gdy nie 
jest możliwe – na podstawie średniego zużycia 
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego 
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody 

w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidło-
wego działania wodomierza.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Rwieradów-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC RAsC 

 WIOLETTA URBAŃCZYK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
NR XXXVI/193/2008 

z dnia 30 lipca 2008 r. 

w sprawie wiewalepia statwtw Miejskiego Ośrodka Powoir Spomeizpej 
w Świeradowie-Zdrojw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r. sz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity sz. U. 
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (sz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zmianami) Rada Miasta w Rwieradowie-Zdroju uchwala statut Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rwieradowie-Zdroju w następującym brzmie-
niu: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postapowiepia Ogólpe 

§ 1 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rwiera-
dowie-Zdroju, zwany dalej „Ośrodkiem”, został 
utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Rwieradowie-Zdroju nr XII/41/90 z dnia 

29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rwiera-
dowie-Zdroju i działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedno-

lity sz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze 
zmianami), 

2) innych przepisów określających zadania z za-
kresu pomocy społecznej i niniejszego statu-
tu. 

 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  19135  – Poz. 2671 

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy 
nieposiadającą osobowości prawnej. 

3. Ośrodek może używać nazwy skróconej MOPS. 
4. Siedziba  Ośrodka  znajduje  się w Rwieradowie-

-Zdroju przy ul. 11 Listopada 35. 
5. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Miejska 

Rwieradów-Zdrój. 

R o z d z i a ł  II 

Cele i zadapia 

§ 2 

Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest 
udzielanie pomocy społecznej mającej na celu 
umożliwianie rodzinom i osobom przezwyciężenie 
trudności życiowych, których nie są w stanie po-
konać wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia oraz umożliwienie im życia w warun-
kach odpowiadającym godności człowieka, wspie-
ranie osób i rodzin podlegających wykluczeniu spo-
łecznemu i znajdujących się w trudnej sytuacji po-
wodującej ubóstwo oraz umożliwiającej lub ograni-
czającej uczestnictwo w życiu zawodowym, spo-
łecznym i rodzinnym. 

§ 3 

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności: 
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjo-

nowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę 
niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

  2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebo-
wanie na świadczenia pomocy społecznej, 

  3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych 
ustawami świadczeń, 

  4. pobudzanie aktywności społecznej w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych osób 
i rodzin, 

  5. pracę socjalną rozumianą jako działalność za-
wodową, skierowaną na pomoc osobom i ro-
dzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdol-
ności do funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu 
celowi, 

  6. zapewnienie osobom możliwości uczestnictwa 
w zajęciach prowadzonych przez centra inte-
gracji społecznej, kluby integracji społecznej 
i zatrudnienia wspieranego, 

  7. realizowanie zadań zleconych z zakresu ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz zadań wła-
snych z zakresu ustawy o dodatkach mieszka-
niowych, 

  8. realizacja zadań własnych gminy podyktowa-
nych ustawą z dnia 26 października 1984 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

  9. wykonywanie zadań powierzonych z zakresu 
administracji rządowej oraz zadań własnych 
gminy objętych ustawą z dnia 22 kwietnia 
2005 r. o postępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

10. wykonywanie zadań powierzonych z zakresu 
administracji rządowej oraz zadań własnych 

gminy objętych ustawą z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, 

11. realizacja zadań gminy przewidzianych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. 

§ 4 

W realizacji celów i zadań wymienionych w § 2 
Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządo-
wymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, orga-
nizacjami administracji publicznej i podporządkowa-
nymi im jednostkami organizacyjnymi oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi. 

R o z d z i a ł  III 

Orgapizaija 

§ 5 

1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który kieruje 
jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka określa Kie-
rownik. 

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. 

R o z d z i a ł  IV 

Majątek i fipapse 

§ 6 

Ośrodek zarządza posiadanym majątkiem i środka-
mi, w tym lokalem użytkowym o pow. 122,15 m2, 
położonym na I piętrze budynku przy ul. 11 Listo-
pada 35, w oparciu o roczny plan finansowy za-
twierdzonym przez Burmistrza Miasta. 

§ 7 

Ośrodek jest jednostką budżetową rozliczającą się 
z budżetem Gminy Miejskiej Rwieradów-Zdrój 
w działach 852 – pomoc społeczna. 

§ 8 

so składania oświadczeń w imieniu Ośrodka, doty-
czących jego praw i obowiązków, wymagane 
jest współdziałanie kierownika i głównego księgo-
wego. 

R o z d z i a ł  V 

Postapowiepia końiowe 

§ 9 

1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego 
przez Radę Miasta Rwieradów-Zdrój. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane 
w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 10 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w peł-
nym brzmieniu. 
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§ 11 

Traci moc uchwała Rady Miasta nr VII/45/2006 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania sta-
tutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Rwieradowie-Zdroju. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 
 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w szienniku Urzędowym 
Województwa solnośląskiego i podlega podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przy-
jęty. 
 
 
 PRZZWOsNICZZCC RAsC 

 WIOLETTA URBAŃCZYK 

 
 
 
 
 

2672 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄOKOWICKI 
NR 65/08 

z dnia 12 sierpnia 2008 r. 

w sprawie  określepia  wrwagań,  jakie  powipiep  spempiaw  przedsiębioria 
wbiegająir  się  o  wzrskapie  zezwolepia  pa  prowadzepie  dziamalpośii 
w zakresie odbierapia odpadów kowwpalprie od wmaśiiiieli pierwieowośii 
oraz  opróżpiapia   zbiorpików   bezodpmrwowrie  i  trapsportw  pieizrstośii 

iiekmrie 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Rrodowiska z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(sz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządzenie ustala wymagania dla przedsiębiorcy 
ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać 
następujące wymagania: 
1) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną trans-

portową oraz wykazać się prawem do dyspo-
nowania nieruchomością poprzez okazanie sto-
sownej umowy lub innego dokumentu potwier-
dzającego to prawo, 

2) posiadać specjalistyczny sprzęt do transportu 
przystosowany do odbioru odpadów komunal-
nych, w tym do odbioru odpadów zebranych se-
lektywnie o których mowa w uchwale Rady 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XVII/75/08 
z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Kamieniec Ząbkowicki, który winien być: 

a) trwale oznakowany adresem i nazwą firmy, 
umożliwiających identyfikację przedsiębiorcy, 

b) parkowany po zakończeniu pracy na terenie 
bazy w sposób uniemożliwiający dostęp do 
nich osobom trzecim, 

c) wyposażony  w  narzędzia  umożliwiające 
posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemni-
ków, 

d) zabezpieczony przed niekontrolowanym wy-
dostaniem się na zewnątrz pojazdu transpor-
towanych odpadów komunalnych, 

3) zapewnić aktualne badania techniczne i świa-
dectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (sz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 
ze zmianami), 

4) zapewnić stan techniczny pojazdów do zbierania 
odpadów komunalnych i posiadanego sprzętu 
umożliwiający zachowanie wymaganego stan-
dardu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu usług oraz ich nieprzerwanego 
świadczenia. 

§ 3 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na od-
bieranie odpadów komunalnych winien spełniać 
następujące warunki dodatkowe: 
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1) określić przedmiot i obszar działalności, w tym 
rodzaje odpadów odbieranych od właściciela nie-
ruchomości, 

2) dysponować odpowiednią ilością pojemników do 
gromadzenia odpadów komunalnych oraz po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów, o 
których mowa w uchwale Rady Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki nr XVII/75/08 z dnia 4 kwietnia 
2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki, posiadających deklarację zgodności 
Unii Zuropejskiej lub certyfikaty zgodności 
i oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami, 

3) określić sposób realizacji obowiązku ogranicze-
nia masy odpadów ulegających biodegradacji 
składowanych na składowisku, 

4) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-
chodowymi, tzw. „bezpylnymi” służącymi do 
opróżniania pojemników oraz do odbioru groma-
dzonych w innych niż wymienione wyżej urzą-
dzeniach, pojazdami ciężarowymi skrzyniowymi 
służącymi do odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych, budowlanych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz innych odpa-
dów komunalnych, 

5) udokumentować sposób mycia i przeprowadza-
nia dezynfekcji pojazdów samochodowych wy-
korzystywanych do transportu odpadów komu-
nalnych oraz pojemników, 

6) odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunal-
nych  musi być zgodny z art. 9 ust. 3 i 4 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(sz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i Gminnym 
Planem Gospodarki Odpadami, 

7) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności wynikającej z aktualnego 
prawa normującego gospodarkę odpadami oraz 
udostępnić (przedstawić) te dokumenty na żą-
danie kontroli prowadzonej przez właściwe or-
gany administracji samorządowej. 

§ 4 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, oprócz warunków okre-
ślonych w § 2, winien spełniać następujące warun-
ki dodatkowe: 
1) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-

chodowymi – asenizacyjnymi spełniającymi 
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w za-
kresie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(sz. U. Nr 193, poz. 1617), 

2) udokumentować sposób przeprowadzania de-
zynfekcji pojazdów asenizacyjnych, 

3) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności, w tym szczególnie ewi-
dencję odbieranych nieczystości płynnych. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić 
ww. dokumenty na żądanie kontroli prowadzo-
nej przez organy administracji samorządowej, 

4) udokumentować odbiór nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną spełniającą warunki wynika-
jące z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wa-
runków wprowadzania nieczystości ciekłych do 
stacji zlewnych (sz. U. Nr 188, poz. 1576) oraz 
dokumentów przekazania odpadów ciekłych 
zgodnie ze wzorem dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji (sz. U. z 2006 r. Nr 30, 
poz. 213). 

§ 5 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania 
terminów opróżniania pojemników i zbiorników 
bezodpływowych z częstotliwością i na zasadach 
ustalonych w uchwale nr XVII/75/08 Rady Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 77/07 Wójta Gminy Ka-
mieniec Ząbkowicki z dnia 16 lipca 2007 r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 7 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, 
położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowic-
ki, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w formie 
elektronicznej. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego 
 
 
 
 WÓJT GMINC 

 MARCIN CZERNIEC 
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ZARZĄDZENIE OURMISTRZA GMINY I MIASTA LUOOMIERZ 
NR 50/2008 

z dnia 7 sierpnia 2008 r. 

w sprawie określepia wrwagań, jakie powippi spempiw przedsiębiorir wbiega-
jąir się o wzrskapie zezwoleń pa świadizepie wsmwg w zakresie odbierapia 
odpadów   kowwpalprie   od   wmaśiiiieli   pierwieowośii  oraz  opróżpiapia 

zbiorpików bezodpmrwowrie i trapsportw pieizrstośii iiekmrie 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity sz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określam wymagania, jakie powinni spełnić przed-
siębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na 
świadczenie, na terenie Gminy i Miasta Lubomierz 
usług w zakresie odbierania stałych odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości lub opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania 
wynika z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jednolity sz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm.). 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie świad-
czenia usług: 
– odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 
– opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, 
winien złożyć stosowny wniosek, prawidłowo wy-
pełniony zgodnie z ustawowymi wymaganiami 
o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z komple-
tem wymaganych załączników (wzór wniosku do-
stępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz 
oraz na stronach internetowych www.lubo-
mierz.bazagmin.pl). 

§ 3 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie świad-
czenia usług: odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wy-
magania: 
1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specja-
listycznymi pojazdami samochodowymi, którymi 
mają być wykonywane usługi, spełniającymi 
wymagania techniczne określone w przepisach 
regulujących warunki techniczne pojazdów oraz 
innych przepisach szczegółowych. 

Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być: 
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy, 
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie 

bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób 
trzecich, 

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające po-
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników 
lub zbiorników, 

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wy-
dostawaniem się na zewnątrz pojazdu, trans-
portowanych odpadów komunalnych lub nie-
czystości ciekłych, 

3) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną trans-
portową na terenie, na którego użytkowanie 
w przedmiotowym zakresie przedsiębiorca po-
siada stosowne zezwolenie, 

4) dysponować prawem do nieruchomości, stano-
wiącej bazę wyposażoną w: 
– miejsce postojowe dla pojazdów z punktem 

napraw, 
– miejsce do magazynowania pojemników, 
– miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników, 
– stanowisko utwardzone do odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, 
– stanowisko do odbioru odpadów problemo-

wych (świetlówki, baterie, opakowania po 
farbach itp.), 

5) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zale-
głości w płaceniu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, 

6) prowadzić działalność z zachowaniem odpo-
wiedniego standardu sanitarno-higienicznego 
i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w tym za-
kresie, a w szczególności zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz” 
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w ni-
niejszym Zarządzeniu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-3/455/08 z dnia 29 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 1), 2) we 
fragmencie: „posiadać tytuł prawny do dyspono-
wania specjalistycznymi pojazdami samochodowy-
mi, którymi mają być wykonywane usługi, spełnia-
jącymi wymagania techniczne w przepisach regulu-
jących warunki techniczne pojazdów oraz innych 
przepisach szczegółowych”, 5), 6). 
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§ 4 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na od-
bieranie odpadów komunalnych winien spełniać 
następujące warunki dodatkowe: 
1) określić przedmiot i obszar działalności w tym 

rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nie-
ruchomości;  

2) określić sposób realizacji obowiązku ogranicze-
nia masy odpadów ulegających biodegradacji 
składowanych na składowisku odpadów;  

3) określić stosowane lub przewidywane do sto-
sowania technologie w zakresie sortowania 
i kompostowania odpadów;  

4) udokumentować zdolność prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych przewi-
dzianej w „Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubo-
mierz”, odbierania wszystkich selektywnie zbie-
ranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego i odpadów z re-
montów;  

5) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-
chodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do 
opróżniania pojemników oraz kontenerów, sa-
mochodami do odbioru odpadów gromadzonych 
w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, 
samochodami wyposażonymi w urządzenia 
umożliwiające opróżnianie pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów, samochodami służący-
mi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych oraz innych rodzajów odpadów 
komunalnych;  

6) udokumentować sposób przeprowadzania i moż-
liwość dotrzymania ustalonej częstotliwości de-
zynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojaz-
dów samochodowych wykorzystywanych do 
transportu odebranych odpadów komunalnych;  

7) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności, w tym szczególnie:  
a) dokumentów wynikających z aktualnego 

prawa normującego gospodarkę odpadami, 
b) uzyskanych zezwoleń. 
Pełną dokumentację, o której mowa wyżej, 
przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na 
żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe 
organy administracji samorządowej; 

8) na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia 
działalności, informacje przekazane w dniu skła-
dania wniosku. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-3/455/08 z dnia 29 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 1), 2), 3), 
4), 6), 7), 8). 

§ 5 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych winien spełniać następujące 
warunki dodatkowe:  
1) udokumentować sposób przeprowadzania i moż-

liwość dotrzymania ustalonej częstotliwości de-
zynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

2) dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-
chodowymi-asenizacyjnymi, którymi ma być 
wykonywany transport nieczystości ciekłych, 
spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wy-
magań dla pojazdów asenizacyjnych (sz. U. 
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

3) prowadzić pełną dokumentację w zakresie pro-
wadzonej działalności, w tym szczególnie:  
a) ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych 

zgodnie z wzorem ogłoszonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury 17 października 
2002 r. w sprawie warunków wprowadzania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
(sz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576),  

b) uzyskanych zezwoleń.  
Pełną dokumentację, o której mowa wyżej, 
przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na 
żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe 
organy administracji samorządowej.  

4) na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia 
działalności, informacje przekazane w dniu skła-
dania wniosku, 

5) dysponować nieruchomością na bazę technicz-
na, wyposażoną w: 
– miejsce postojowe, 
– miejsce do mycia pojazdów. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-3/455/08 z dnia 29 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 5 pkt 1), 3), 4). 

§ 6 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie świad-
czenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w § 2, zobowiązanie, iż:  
1) odpady komunalne odbierane od właścicieli nie-

ruchomości oraz zbierane i transportowane z te-
renu Gminy i Miasta Lubomierz będą kierowane 
do Firmy ZUOK „IZZRC” Sp. z o.o. znajdującej 
się na terenie Gminy Lubomierz, chyba że na-
stąpi odmowa przyjęcia tego rodzaju odpadów 
wydana przez zarządzającego tą instalacją;  

2) odpady, które nie zostaną przyjęte przez zarzą-
dzającego Firmą ZUOK „IZZRC” Sp. z o.o. 
w pierwszej kolejności będą kierowane do 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, 
których instalacje znajdują się najbliżej obszaru 
prowadzenia działalności oraz którzy stosują naj-
lepszą dostępną technikę i technologię; Wnio-
skodawca zobowiązany jest przedstawić zawar-
tą w tym zakresie umowę; 

3) odpady roślinne, które nie zostaną przyjęte przez 
zarządzającego kompostownią odpadów, 
w pierwszej kolejności będą kierowane do 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, 
których instalacje znajdują się najbliżej obszaru 
prowadzenia działalności oraz którzy stosują naj-
lepszą dostępną technikę i technologię;  
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4) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komu-
nalnymi w sposób zapewniający realizację selek-
tywnej zbiórki odpadów zgodnie z „Planem Go-
spodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lubo-
mierz na lata 2004–2007 z uwzględnieniem 
perspektywy 2008–2011”,  

5) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komu-
nalnymi w sposób zapewniający realizację wy-
dzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów 
komunalnych zgodnie z „Planem Gospodarki 
Odpadami dla Gminy dla Gminy i Miasta Lubo-
mierz na lata 2004–2007 z uwzględnieniem 
perspektywy 2008–2011”,  

6) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komu-
nalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie po-
ziomów odzysku i recyklingu odpadów opako-
waniowych zgodnie z „Planem Gospodarki Od-
padami dla Gminy dla Gminy i Miasta Lubomierz 
na lata 2004–2007 z uwzględnieniem perspek-
tywy 2008–2011”,  

7) ilość odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji kierowanych do składowania wynosić 
będzie: w 2010 r. – 75m wagowo, całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji wytworzonych w 1995 r., 

8) przekazywać będzie do Urzędu Gminy i Miasta 
w Lubomierzu: 
a) wykaz obejmujący masy poszczególnych ro-

dzajów odebranych odpadów komunalnych 
lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z ob-
szaru danej gminy w terminie do końca 
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalen-
darzowy; 

b) wykaz sposobów zagospodarowania po-
szczególnych rodzajów odebranych odpadów 
komunalnych; 

c) masę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowisku 
odpadów; 

d) masę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji nieskładowanych na składowi-
sku odpadów i sposobów lub sposobu ich 
zagospodarowania; 

e) wykaz umów zawartych z właścicielami nie-
ruchomości na odbieranie odpadów komunal-
nych; 

f) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w 
poprzednim miesiącu zawarł umowy na od-
bieranie odpadów komunalnych, opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nie-
ruchomości, z którymi w poprzednim miesią-
cu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły 
w terminie do 15 dnia po upływie każdego 
miesiąca;  

g) roczne sprawozdania w zakresie ilości zebra-
nych i przekazanych do recyklingu i odzysku 
odpadów opakowaniowych, w terminie do 
15 stycznia roku następującego po roku obję-
tym sprawozdaniem;  

h) na wezwanie – kopie kart ewidencji odpadów 
oraz kart przekazywania odpadów, prowa-
dzonych zgodnie z wzorem określonym 
w załącznikach do rozporządzenia Ministra 
Rrodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowa-
nych na potrzeby ewidencji odpadów (sz. U. 
z 2006 r. Nr 30, poz. 213), 

9) współpracować będzie z Urzędem Gminy i Mia-
sta w Lubomierzu w dziedzinie edukacji ekolo-
gicznej.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody solno-
śląskiego NK.II.0911-3/455/08 z dnia 29 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6). 

§ 7 

Przedsiębiorcy zobowiązani są do okazywania na 
żądanie umów oraz dowodów opłat za świadczone 
usługi związane z odbiorem odpadów i nieczystości 
ciekłych upoważnionym pracownikom Urzędu Gmi-
ny i Miasta. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody solnośląskiego NK.II.0911-3/455/08 z dnia 
29 sierpnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 7). 

§ 8 

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań stanowi 
podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, 
o którym mowa w § 2. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody solnośląskiego NK.II.0911-3/ 
/455/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 8). 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od uka-
zania się w szienniku Urzędowym Województwa 
solnośląskiego. 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w szienniku Urzędowym Woje-
wództwa solnośląskiego, wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, oraz 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

 BURMISTRZ 
 OSOBA PZtNIZCA FUNKCJĘ ORGANÓW GMINC 

 WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sziennik Urzędowy 
Województwa solnośląskiego Nr 247 –  19141  – Poz. 2674 

2674 

ANEKS NR 4 

z dnia 21 sierpnia 2008 r. 

do porozwwiepia zawartego w dpiw 18 paździerpika 2004 r. 

pomiędzy: 

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, zwaną w treści Miastem, reprezento-
waną przez Rafała sutkiewicza – Prezydenta Wrocławia, przy kontrasygna-
cie Skarbnika Miasta 

a 

Gminą Czernica, zwaną w treści Gminą, reprezentowaną przez Stefana sęb-
skiego – Wójta Gminy Czernica, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 do porozumienia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego aneksu. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, 

a trzy Miasto, z przeznaczeniem dwóch egzempla-
rzy dla potrzeb publikacji w szienniku Urzędowym 
Województwa solnośląskiego. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w szienniku Urzędowym Województwa 
solnośląskiego, z terminem obowiązywania od 
1 sierpnia 2008 r. 

 
 
 
                                                   MIASTO                                                              GMINA 
 
 Z up. PRZZCsZNTA 

 MACIEJ BLUJ 
 WICZPRZZCsZNT WROCtAWIA 

 WÓJT 

 STEFAN DĘBSKI 

 
 
 Z up. SKARBNIKA 

 ELŻBIETA DRECZKO 
 sCRZKTOR WCsZIAtU 

 KSIĘGOWORCI 

 
 
 SKARBNIK GMINC 

 ELŻBIETA KALITYŃSKA 
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21 sierppia 2008 r. (poz. 2674) 
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OOWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 5 września 2008 r. 

w sprawie pwblikaiji wiewamr Radr Gwipr Kobierzrie pr XXII/279/08 z dpia 4 lipia 
2008 r. w sprawie wiewalepia wiejsiowego plapw zagospodarowapia przestrzeppego 

wsi Rolaptowiie 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity sz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) należy sprostować następujący błąd: 

1. w szienniku Urzędowym Województwa solnośląskiego Nr 221 z dnia 19 sierpnia 
2008 r., poz. 2500 – uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 z dnia 
4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Rolantowice, została zamieszczona pomyłkowo. W sposób 
prawidłowy uchwała ta została ogłoszona w szienniku Urzędowym Województwa 
solnośląskiego Nr 212 z dnia 5 sierpnia 2008 r., poz. 2370). 

 
 
   WOJZWOsA sOLNORLZSKI 

   RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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Zgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– solnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– solnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu selegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– solnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu selegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– solnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu selegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w solnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory sziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej solnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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