
UCHWAŁA NR LI/215/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / 
Dz. U. z 2017 r.1875 z późn. zm./Rada Miejska w Koprzywnicy  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty niżej wymienionych osiedli położonych na terenie Miasta Koprzywnica   
stanowiących załączniki do  niniejszej uchwały:

1) Statut Osiedla  w Koprzywnicy           - załącznik  nr 1;

2) Statut Osiedla  w Cegielni                    - załącznik  nr 2;

3) Statut Osiedla  w Zarzeczu                   - załącznik  nr 3;

§ 2. Uchwala się statuty niżej wymienionych sołectwom położonym na terenie Gminy Koprzywnica 
stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1) Statut Sołectwa Beszyce                     - załącznik  nr 4;

2) Statut Sołectwa Błonie                        - załącznik  nr 5;

3) Statut Sołectwa Ciszyca                      - załącznik  nr 6;

4) Statut Sołectwa Dmosice                    -  załącznik  nr 7;

5) Statut Sołectwa Gnieszowice              - załącznik  nr 8;

6) Statut Sołectwa Kamieniec                  - załącznik  nr 9;

7) Statut Sołectwa Krzcin                        - załącznik  nr 10;

8) Statut Sołectwa Łukowiec                   - załącznik  nr 11;

9) Statut Sołectwa Niedźwice                  - załącznik  nr 12;

10) Statut Sołectwa Postronna                  -  załącznik  nr 13;

11) Statut Sołectwa Sośniczany                -  załącznik  nr 14;

12) Statut Sołectwa  Świężyce                   - załącznik  nr 15;

13) Statut Sołectwa Trzykosy                     - załącznik  nr 16;

14) Statut Sołectwa Zbigniewice                       - załącznik  nr 17;

15) Statut Sołectwa Zbigniewice - Kolonia       - załącznik  nr 18.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/19/03 Rady  Miejskiej w Koprzywnicy  z dnia  17 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w Koprzywnicy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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                                                                                              Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia  27  marca 2018 roku 
  

 

Statut Osiedla Koprzywnica 

Rozdział I 

Nazwa, obszar osiedla i podstawy działania 

§ 1 

 

1) Ogół mieszkańców Koprzywnicy stanowi  Samorząd Mieszkańców Osiedla. 

2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Osiedla brzmi: „ Osiedle Koprzywnica”. 

3) Obszar działania Osiedla obejmuje Osiedle Koprzywnica. Obszar Osiedla określa mapa stanowiąca 

załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

§ 2 

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym statucie.  

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Osiedla 

§ 3 

1. Osiedle współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb wspólnoty 

mieszkańców. 

 

2. Zadania Osiedla obejmują w szczególności: 

1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach 

dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla; 

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości życia 

mieszkańców Osiedla; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i 

sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców 

oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
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7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie; 

8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Osiedla wobec organów Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 

 

3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 

2) wydawanie opinii; 

3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 

5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 

6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla; 

9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa 

mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Osiedla są: 

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców zwane dalej „ Zebraniem”; 

2) Zarząd  składający się z  Przewodniczącego Zarządu  i od 3 do 10 członków; 

 

2. Kadencja Zarządu  trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. 

Zebranie mieszkańców celem dokonania wyboru zarządu zwołuje Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy 

od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Osiedla. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy:  

1) uchwalanie kierunków działania Osiedla; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 

finansowego; 

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Osiedla z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 
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4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych  związanych 

z miejscem zamieszkania; 

5) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 

poza możliwości mieszkańców Osiedla.  

 

§ 7 

Do obowiązków Zarządu należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów Gminy; 

3) składanie na Zebraniu  rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 

4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 

5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 

6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 

10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia w 

Osiedlu; 

11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 

12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 

13) współpraca z Radnymi  Osiedla. 

 

§ 8 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy: 

1) zwoływanie Zebrań; 

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu; 

3) podejmowania działań zleconych przez zebranie mieszkańców Osiedla i Zarząd; 

4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i Sądu; 

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 

6) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

 

§ 9 

Pełnienie funkcji członków Zarządu, w tym Przewodniczącego ma charakter społeczny. 
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Rozdział III 

Ogólne Zebranie Mieszkańców 

                                                                § 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz i 

wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Przewodniczący Zarządu : 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Zarządu Osiedla; 

3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na Zebraniu; 

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

§ 12 

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

2. Termin i miejsce Zebrania Przewodniczący Zarządu podaje do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty  na terenie Osiedla. 

3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, 

że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 

 

§ 13 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu 

i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. 

2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego zebrania 

mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w 

spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu , w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba 

jego zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4.  W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 

sporządza protokół z Zebrania.  
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§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

3. Obrady Zebrania są protokołowane. 

4. Uchwały Zebrania podpisuje Przewodniczący Zarządu lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Osiedla nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania decyzji. 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w zebraniu , 

podjęte uchwały, wnioski i opinie Przewodniczący Zarządu przekazuje Burmistrzowi  

w ciągu 7 dni od zebrania.  

 

Rozdział IV 

Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu  

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu  zwołuje Burmistrz. W 

tym celu Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i  

członków Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu jest ważne, 

jeżeli są zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym , wybrana spośród 

uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego . 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy : 

1) przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji skrutacyjnej . 
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§ 17 

1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 

6. Nieważne są głosy na kartach: 

1) na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

2) inne nazwisko.  

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.  

8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 

9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w 

drodze publicznego losowania wyłania Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

 

§ 18 

1. Wyboru członków Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. 5 .Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 

6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub inne 

nazwiska niż zgłoszono. 

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

    

Rozdział V 

Odwołanie członków Zarządu i Przewodniczącego 

§ 19 

1. Mandat Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wygasa w przypadku śmierci, odwołania, 

zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu  przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub Burmistrz w terminie 1 

miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru  Przewodniczącego Zarządu  stosuje się odpowiednio. 
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5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące.   

6. Zebranie może odwołać Przewodniczącego Zarządu i członków Zarząd Osiedla lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 

7. Zebranie  w celu odwołania Przewodniczącego lub Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. 

8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 

9. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 

10. Przewodniczący Zarządu  i członkowie Zarządu  mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie 

kadencji. Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

2. Obsługę finansową oraz księgową Osiedla zapewnia Burmistrz. 

 

§ 21 

1. Osiedle może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 

korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) na wniosek Zebrania; 

b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Osiedlu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo – 

wartościowego. Osiedle zobowiązuje się do: 

a) dbałość o nie; 

b) rozlicza się z niego; 

c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 

3. Osiedle może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 

4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Osiedle wykonuje czynności zwykłego zarządu polegające 

na: 

a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 

c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 
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Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Osiedla 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości 

, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miejska i Burmistrz. 

3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Osiedla. 

4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i wstrzymuje ich 

wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 

uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Osiedlu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Miejskiej w 

terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Osiedle używa pieczęci nagłówkowej. 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

§ 26 

Spory między organami Osiedla wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Burmistrz. 
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                                                                                              Załącznik  Nr 2 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                      
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia  27 marca 2018 roku 
 

 

Statut Osiedla Cegielnia 

Rozdział I 

Nazwa, obszar osiedla i podstawy działania 

§ 1 

 

1) Ogół mieszkańców Cegielni stanowi  Samorząd Mieszkańców Osiedla. 

2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Osiedla brzmi: „ Osiedle Cegielnia”. 

3) Obszar działania Osiedla obejmuje Osiedle Cegielnia. Obszar Osiedla określa mapa stanowiąca załącznik Nr 

1 i 2 do Statutu. 

§ 2 

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym statucie.  

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Osiedla 

§ 3 

1. Osiedle współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb wspólnoty 

mieszkańców. 

 

2. Zadania Osiedla obejmują w szczególności: 

1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach 

dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla; 

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości życia 

mieszkańców Osiedla; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i 

sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców 

oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
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7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie; 

8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Osiedla wobec organów Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 

 

3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 

2) wydawanie opinii; 

3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 

5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 

6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla; 

9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa 

mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Osiedla są: 

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców zwane dalej „ Zebraniem”; 

2) Zarząd  składający się z  Przewodniczącego Zarządu i od 3 do 10 członków; 

 

2. Kadencja Zarządu trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. 

Zebranie mieszkańców celem dokonania wyboru zarządu zwołuje Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy 

od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Osiedla. 

2. Zarząd  jest organem wykonawczym Osiedla. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy:  

1) uchwalanie kierunków działania Osiedla; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 

finansowego; 

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 
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4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych  związanych 

z miejscem zamieszkania; 

5) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu ; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni wykracza 

poza możliwości mieszkańców Osiedla.  

 

§ 7 

Do obowiązków Zarządu należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów Gminy; 

3) składanie na Zebraniu  rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 

4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 

5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 

6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 

10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia w 

Osiedlu; 

11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 

12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 

13) współpraca z Radnymi  Osiedla. 

 

§ 8 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy: 

1) zwoływanie Zebrań; 

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu; 

3) podejmowania działań zleconych przez zebranie mieszkańców Osiedla i Zarząd; 

4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i Sądu; 

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 

6) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

 

§ 9 

Pełnienie funkcji Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego ma charakter społeczny. 
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Rozdział III 

Ogólne Zebranie Mieszkańców 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz i 

wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Przewodniczący Zarządu : 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Zarządu ; 

3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

§ 12 

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

2. Termin i miejsce Zebrania Przewodniczący Zarządu podaje do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty  na terenie Osiedla. 

3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, 

że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 

 

§ 13 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu 

i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. 

2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego zebrania 

mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w 

spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba 

jego zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4.  W zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 

sporządza protokół z Zebrania.  
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§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

3. Obrady Zebrania są protokołowane. 

4. Uchwały Zebrania podpisuje Przewodniczący Zarządu lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Osiedla nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania decyzji. 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział  

w  zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie Przewodniczący Zarządu  przekazuje Burmistrzowi w ciągu 

7 dni od Zebrania.  

 

Rozdział IV 

Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu  

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu zwołuje Burmistrz. W 

tym celu Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i 

członków Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i Zarządu  jest ważne, jeżeli są 

zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym , wybrana spośród 

uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego . 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy : 

1) przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji skrutacyjnej . 
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§ 17 

1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 

6. Nieważne są głosy na kartach: 

1) na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

2) inne nazwisko.  

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.  

8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 

9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas przewodniczący komisji skrutacyjnej w 

drodze publicznego losowania wyłania Przewodniczącego Zarządu. 

 

§ 18 

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. 5 .Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 

6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub inne 

nazwiska niż zgłoszono. 

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

    

Rozdział V 

Odwołanie członków Zarządu i Przewodniczącego Zarządu 

§ 19 

1. Mandat Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wygasa w przypadku śmierci, odwołania, 

zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu  przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub Burmistrz w terminie 1 

miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu..     

4. Przepisy  o trybie wyboru  Przewodniczącego Zarządu  stosuje się odpowiednio. 
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5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące.   

6. Zebranie może odwołać Przewodniczącego Zarządu, Zarząd  lub poszczególnych jej członków przed 

upływem kadencji. 

7. Zebranie  w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu lub Zarządu zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. 

8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 

9. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu  nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 

10. Przewodniczący  i członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

2. Obsługę finansową oraz księgową Osiedla zapewnia Burmistrz. 

 

§ 21 

1. Osiedle może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 

korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) na wniosek Zebrania; 

b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Osiedlu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo – 

wartościowego. Osiedle zobowiązuje się do: 

a) dbałość o nie; 

b) rozlicza się z niego; 

c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 

3. Osiedle może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 

4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Osiedle wykonuje czynności zwykłego zarządu polegające 

na: 

a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 

c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 
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Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Osiedla 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości 

, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miejska i Burmistrz. 

3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Osiedla. 

4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i wstrzymuje ich 

wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 

uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Osiedlu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Miejskiej w 

terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Osiedle używa pieczęci nagłówkowej. 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

§ 26 

Spory między organami Osiedla wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Burmistrz. 
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                                                                                     Załącznik  Nr 3 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    

                                                                                               Rady Miejskiej w Koprzywnicy  

                                                                                                 z dnia  27  marca 2018 roku 

   
 

Statut Osiedla Zarzecze 

Rozdział I 

Nazwa, obszar osiedla i podstawy działania 

§ 1 

 

1) Ogół mieszkańców Zarzecza stanowi  Samorząd Mieszkańców Osiedla. 

2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Osiedla brzmi: „ Osiedle Zarzecze”. 

3) Obszar działania Osiedla obejmuje Osiedle Zarzecze. Obszar Osiedla określa mapa stanowiąca załącznik Nr 

1 i 2 do Statutu. 

§ 2 

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym statucie.  

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Osiedla 

§ 3 

1. Osiedle współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb wspólnoty 

mieszkańców. 

 

2. Zadania Osiedla obejmują w szczególności: 

1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach 

dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla; 

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości życia 

mieszkańców Osiedla; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i 

sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców 

oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
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7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie; 

8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Osiedla wobec organów Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 

 

3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 

2) wydawanie opinii; 

3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 

4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 

5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 

6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla; 

9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa 

mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Osiedla są: 

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców zwane dalej „ Zebraniem”; 

2) Zarząd składający się z  Przewodniczącego Zarządu i od 3 do 10 członków; 

 

2. Kadencja Zarządu trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. 

Zebranie mieszkańców celem dokonania wyboru zarządu zwołuje Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy 

od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie jest organem uchwałodawczym Osiedla. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy:  

1) uchwalanie kierunków działania Osiedla; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 

finansowego; 

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 
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4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych  związanych 

z miejscem zamieszkania; 

5) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu ; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni wykracza 

poza możliwości mieszkańców Osiedla.  

 

§ 7 

Do obowiązków Zarządu Osiedla  należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów Gminy; 

3) składanie na Zebraniu  rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 

4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 

5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 

6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 

10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia w 

Osiedlu; 

11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 

12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 

13) współpraca z Radnymi  Osiedla. 

 

§ 8 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy: 

1) zwoływanie Zebrań; 

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu; 

3) podejmowania działań zleconych przez zebranie mieszkańców Osiedla i Zarząd; 

4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i Sądu; 

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 

6) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

 

§ 9 

Pełnienie funkcji członków Zarządu, w tym Przewodniczącego ma charakter społeczny. 
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Rozdział III 

Ogólne Zebranie Mieszkańców 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz i 

wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Przewodniczący Zarządu : 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Zarządu; 

3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na Zebraniu; 

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

§ 12 

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

2. Termin i miejsce Zebrania przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty  na terenie Osiedla. 

3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, 

że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 

 

§ 13 

1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu 

i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. 

2. Zwołujący Zebranie przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego Zebrania 

mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w 

spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba 

jego zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4.  W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 

sporządza protokół z zebrania.  
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§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

3. Obrady Zebrania są protokołowane. 

4. Uchwały Zebrania podpisuje Przewodniczący Zarządu lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Osiedla nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania decyzji. 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w Zebraniu , 

podjęte uchwały, wnioski i opinie Przewodniczący Zarządu przekazuje Burmistrzowi  

w ciągu 7 dni od zebrania.  

 

Rozdział IV 

Wybory Przewodniczącego Zarządu i  członków Zarządu 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu zwołuje Burmistrz. W 

tym celu Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i 

członków Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu  jest ważne, 

jeżeli są zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym , wybrana spośród 

uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego . 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy : 

1) przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie i przewodniczący komisji skrutacyjnej . 
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§ 17 

1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 

6. Nieważne są głosy na kartach: 

1) na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

2) inne nazwisko.  

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.  

8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 

9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w 

drodze publicznego losowania wyłania Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

 

§ 18 

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w trakcie 

Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 

6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub inne 

nazwiska niż zgłoszono. 

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

    

Rozdział V 

Odwołanie członków Zarządu i Przewodniczącego  Zarządu 

§ 19 

1. Mandat Przewodniczącego Zarządu  oraz członków Zarządu wygasa w przypadku śmierci, odwołania, 

zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu  lub członka Zarządu przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Zarządu  zwołuje Przewodniczący Zarządu lub Burmistrz w terminie 1 

miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.   

4. Przepisy  o trybie wyboru  Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio. 
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5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące.   

6. Zebranie może odwołać Przewodniczącego, Zarząd lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji. 

7. Zebranie  w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu lub Zarządu zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. 

8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 

9. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 

10. Przewodniczący Zarządu  i członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie 

kadencji. Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

2. Obsługę finansową oraz księgową Osiedla zapewnia Burmistrz. 

 

§ 21 

1. Osiedle może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 

korzystania w ramach zwykłego zarządu: 

a) na wniosek Zebrania; 

b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Osiedlu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo – 

wartościowego. Osiedle zobowiązuje się do: 

a) dbałość o nie; 

b) rozlicza się z niego; 

c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 

3. Osiedle może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 

4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Osiedle wykonuje czynności zwykłego zarządu polegające 

na: 

a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 

c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 
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Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Osiedla 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości 

, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miejska i Burmistrz. 

3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Osiedla. 

4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i wstrzymuje ich 

wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 

uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Osiedlu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Miejskiej w 

terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Osiedle używa pieczęci nagłówkowej. 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

§ 26 

Spory między organami Osiedla wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Burmistrz. 
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                                                                              Załącznik  Nr 4 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia 27  marca 2018 roku 
  
 

Statut Sołectwa Beszyce 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Beszyc stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Beszyce”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Beszyce. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
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7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 
oraz wychowania w rodzinie; 

8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 
10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych; 
11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 

3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 
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§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 

3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie mieszkańców i Rade Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 
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§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 

przewodniczy Sołtys. 
5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 

co najmniej połowy jej składu. 
6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 
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§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 

 

§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być 
większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza  
w ciągu 7 dni od zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 
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Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 
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7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 
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Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 

 

§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 
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§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                              Załącznik  Nr 5 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia 27  marca 2018 roku 

 

Statut Sołectwa Błonie 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Błonia stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Błonie”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Błonie. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie, zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie  i Radę Sołecka; 
17) reprezentowanie mieszkańców Solectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 3



4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie  wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza  
w ciągu 7 dni od zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania . 
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2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 
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§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed 

upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 
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Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 

 

§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gmin 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 
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§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                               Załącznik  Nr 6 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia  27 marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Ciszyca 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Ciszycy stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Ciszyca”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Ciszyca. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej 
16)  podejmowania działań zleconych przez Zebranie  i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na Zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie  wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza 
w ciągu 7 dni od zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 
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2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 
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§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu. 

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 
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Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 

 

§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu g 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 
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§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                            Załącznik  Nr 7 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia 27  marca 2018 roku 
 

 

Statut Sołectwa Dmosice 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Dmosic stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Dmosice”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Dmosice. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectawa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Rade Sołecka; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza  
w ciągu 7 dni od zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                              Załącznik  Nr 8 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia  27  marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Gnieszowice 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Gnieszowic stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Gnieszowice”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Gnieszowice. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 1



9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowo – 

rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Rade Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od 

zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
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3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu. 

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                             Załącznik  Nr 9 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia 27   marca 2018 roku 

 

Statut Sołectwa Kamieniec 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Kamieńca stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Kamieniec”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Kamieniec. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie  i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od 

zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
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3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.    

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 9



 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 10



 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 11



                                                                          Załącznik  Nr 10 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                             z dnia 27  marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Krzcin 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Krzcina stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Krzcin”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Krzcin. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez zebranie mieszkańców Sołectwa i Rady Sołeckiej; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.   

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                            Załącznik  Nr 11 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia  27  marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Łukowiec 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Łukowca stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Łukowiec”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Łukowiec. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzającym do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez z Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 5



§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu. 

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                             Załącznik  Nr 12 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                  
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia 27  marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Niedźwice 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Niedźwic stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Niedźwice”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Niedźwice. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 
 

         § 2 

 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej      
zadań na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem;” 

2) Sołtys;. 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

 

 

 

 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 2



§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 

3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Solectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie  i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 
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§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 

przewodniczy Sołtys. 
5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 

co najmniej połowy jej składu. 
6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 
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§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 

 

§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących 
w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 
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Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 6



7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Rady Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.  

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 
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Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 

 

§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1.     Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z      
prawem, celowości , rzetelności i gospodarności. 

2.    Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 

3.  Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 

4.   Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 
się odpowiednio. 
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§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                             Załącznik  Nr 13 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia  27 marca 2018 roku 
     
 

Statut Sołectwa Postronna 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Postronnej stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Postronna”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Postronna. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Rade Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od 

zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebranie. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie 

ZZebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu. 

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na  tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                            Załącznik  Nr 14 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                             z dnia  27 marca 2018 roku 

 

Statut Sołectwa Sośniczany 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Sosniczan stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Sośniczany”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Sośniczany. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

Zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od 

zebrania.  Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.   

 

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 
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3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                             Załącznik  Nr 15 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia   27 marca 2018 roku 
     
 

Statut Sołectwa Świężyce 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Świężyc stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Świężyce”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Świężyce. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.   

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                         Załącznik  Nr 16 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                          z dnia  27 marca 2018 roku 
  
 

Statut Sołectwa Trzykosy 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Trzykosy stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Trzykosy”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Trzykosy. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie  celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Soleckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                             Załącznik  Nr 17 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                                    
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia 27   marca 2018 roku 
     
 

Statut Sołectwa Zbigniewice 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Zbigniewic stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Zbigniewice”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Zbigniewice. Obszar Sołectwa określa mapa 

stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Osiedla; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuja Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebranie mieszkańców. 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszkańców Sołectwa dla wyboru lub odwołania 
Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą 
Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 
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4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.    

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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                                                                            Załącznik  Nr 18 do Uchwały Nr LI/215/2018                                                                                   
                                                                                         Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                            z dnia  27  marca 2018 roku 
 

Statut Sołectwa Zbigniewice-Kolonia 

Rozdział I 

Nazwa, obszar sołectwa i podstawy działania 

§ 1 

1) Ogół mieszkańców Zbigniewic - Kolonii stanowi  Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
2) Nazwa samorządu  mieszkańców  Sołectwa brzmi: „ Sołectwo Zbigniewice-Kolonia”. 
3) Obszar działania sołectwa obejmuje obszar Sołectwo Zbigniewice-Kolonia. Obszar Sołectwa 

określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do Statutu. 

 

§ 2 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy  Koprzywnica, które uczestniczy w realizacji jej zadań na 
warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

Rozdział II 

Organizacja i zasady działania organów Sołectwa 

§ 3 

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspakajania potrzeb 
wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: 
1) organizacje życia społeczno – gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich 

sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa; 
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym , a zmierzających do poprawy jakości 
życia mieszkańców Sołectwa; 

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, 
oświatowej i sportowej na swoim terenie; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej dla 
mieszkańców oczekujących takiego wsparcia; 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 
6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości; 
7) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego 

oraz wychowania w rodzinie; 
8) podejmowanie działań mających na celu umacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; 

10) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie. 
3. Zadania określone w ust. 2 realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał; 
2) wydawanie opinii; 
3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych; 
4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych; 
5) współprace w organizacji spotkań radnych Rady Miejskiej i Burmistrza z mieszkańcami; 
6) zgłaszanie wniosków do organów Gminy; 
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi; 
8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form 

współzawodnictwa mieszkańców . 

 

§ 4 

1. Organami Sołectwa są: 

      1) Zebranie Wiejskie zwane dalej „ Zebraniem ;” 

2) Sołtys; 

3) Rada Sołecka składająca się od 3 do 10 członków. 

2.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa tyle, ile kadencja Rady Miejskiej i kończy się z  chwilą 
wyboru nowych organów. Zebranie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz  nie później niż sześć miesięcy od dnia wyboru nowej Rady  Miejskiej. 

 

§ 5 

1. Zebranie  jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu rzeczowo - 
finansowego; 
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3)  rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z realizacji rocznego planu finansowo – rzeczowego; 

4) opiniowanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej,, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z miejscem zamieszkania; 

      5) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwieni 
wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa. 

 

§ 7 

Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie; 
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy; 
3) składanie na Zebraniu Sołectwa rocznego  sprawozdania z działalności oraz sprawozdania 

finansowo – rzeczowego; 
4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
9) przygotowanie projektów uchwał Zebrania; 
10) wpływanie na rozwój aktywności mieszkańców  służący poprawie gospodarki i warunków życia 

w Sołectwie; 
11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa; 
12) opracowanie projektu planu finansowo – rzeczowego; 
13) współpraca z Radnymi  Sołectwa; 
14) zwoływanie Zebrań; 
15) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; 
16) podejmowania działań zleconych przez Zebranie i Radę Sołecką; 
17) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec  Rady Miejskiej, władz administracyjnych i 

Sądu; 
18) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza; 
19) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 
20) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego i rozliczenia 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie 
wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na pół roku. Posiedzeniu 
przewodniczy Sołtys. 

5. Uchwały Rady Sołeckiej , wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności 
co najmniej połowy jej składu. 

6. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. 
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

 

§ 9 

Pełnienie  funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

Rozdział III 

Zebranie wiejskie 

§ 10 

1. Prawo do udziału w Zebraniu  mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, Radni Rady Miejskiej, 
Burmistrz i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście. 

 
2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11 

Zebranie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
3) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowaniu na zebraniu; 
4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

 

 

§ 12 

1. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Termin i miejsce Zebrania  Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie wsi. 
3. Zebranie zwoływane na wniosek Rady Miejskiej i Burmistrza powinno odbyć się w terminie 7 dni, 

chyba, że mieszkańcy zaproponują termin późniejszy. 
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§ 13 

1. Zebranie Sołectwa jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami 
niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa. 

2. Zwołujący Zebranie  przy braku wymaganej frekwencji może zarządzić odbycie następnego 
Zebrania mieszkańców po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w spotkaniu. 

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys, w razie jego nieobecności lub, gdy istnieje potrzeba jego 
zastąpienia – Zebranie wybiera w drodze głosowania inną osobę. 

4. W Zebraniu zwoływanym przez Burmistrza uczestniczy pracownik, który organizuje głosowanie i 
sporządza protokół z Zebrania. 

 

§ 14 

1. Uchwały i wnioski mieszkańców Sołectwa zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „ przeciwnych”. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 
3. Obrady Zebrania są protokołowane. 
4. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie oraz protokolant. 
5. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać 

uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji. 
6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez  biorących udział w 

zebraniu, podjęte uchwały, wnioski i opinie przekazywane są do Burmistrza w ciągu 7 dni od zebrania.  
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa. 

 

 

Rozdział IV 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 15 

1. Zebranie, na którym ma być wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  zwołuje Burmistrz. W tym celu 
Burmistrz określa porządek, miejsce, termin i godzinę Zebrania . 

2. Ogłoszenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców  na 7 dni przed wyznaczona datą Zebrania. 

3. Zebranie w sprawie wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli są 
zachowane wymogi § 13 ust.1 i 2. 

4. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
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§ 16 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej  przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-
osobowym , wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego. 
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1)przyjęcie zgłoszonego kandydata, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) obliczenie głosów, 

4) ogłoszenie wyników wyborów, 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 17 

1. Wyboru Sołtysa  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się w przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie trwania 

Zebrania. 
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 

Miejskiej. 
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 
6. Nieważne są głosy na kartach: 

1)na których wpisano więcej niż jedno nazwisko, 

  2) inne nazwisko. 

7. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
8. W razie, gdy dwóch kandydatów uzyska taką sama liczbę głosów, przewodniczący zarządza 

przeprowadzenie drugiego głosowania. 
9. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej w drodze publicznego losowania wyłania Sołtysa. 

 

§ 18 

1. Wybory członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio w 

trakcie Zebrania wyborczego przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie Zebrania. 

Id: 73189E7C-C8BC-4D1D-A226-BC578BFB5C39. Podpisany Strona 6



4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 
pieczęcią Rady Miejskiej. 

5. Na karcie do głosowania wyborca wpisuje nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. 
6. Nieważne są głosy na kartach, w których wpisano więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia, lub 

inne nazwiska niż zgłoszono. 
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

Rozdział V 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 19 

1. Mandat Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia 
się lub utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Soleckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

3. Zebranie w celu uzupełnienia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys  lub Burmistrz w terminie 1 miesiąca od 
dnia wygaśnięcia mandatu.     

4. Przepisy  o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy 

miesiące. 
6. Zebranie mieszkańców  Sołectwa może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej 

członków przed upływem kadencji. 
7. Zebranie w celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek 1/10 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
8. Odwołanie z funkcji powinno poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego. 
9. Odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że 

zainteresowani nie stawią się na Zebraniu i nie usprawiedliwią pisemnie swojej nieobecności. 
10. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. 

Rezygnację przyjmuje Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem Gminy 

§ 20 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Obsługę finansowa oraz księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz 
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§ 21 

1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazywane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej do 
korzystania w ramach zwykłego zarządu: 
a) na wniosek Zebrania; 
b) z inicjatywy Burmistrza. 

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego ilościowo 
– wartościowego. Sołectwo zobowiązuje się do; 
a) dbałości o nie; 
b) rozlicza się z niego; 
c) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego niezwłocznego    

naprawienia szkody. 
3. Sołectwo może wynajmować i wydzierżawiać powierzone mienie za zgodą Burmistrza. 
4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu 

polegające na: 
a) załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 
b) utrzymaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia; 
c) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy. 

 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad działalnością Sołectwa 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, 
celowości , rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz. 
3. Organy o których mowa w ust.2 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
4. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Miasta i Gminy Koprzywnica stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 23 

1. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i 
wstrzymuje ich wykonanie. 

2. Uchwały nie odpowiadające celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Burmistrza 
uchylona. 

3. Od decyzji , o której mowa w ust.2 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady 
Miejskiej w terminie 14 dni od potrzymania decyzji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej. 

 

§ 25 

Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

§ 26 

Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje 
Burmistrz. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.1875 z późn. zm./
statut jednostki pomocniczej określa Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami.
Projekty statutów zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do
organizacji i zakresu działań osiedli i sołectw oraz do obowiązujących przepisów
prawnych.
Przed podjęciem uchwały przez Radę Miejską w sprawie nadania statutów zostały
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami osiedli i sołectw.
W związku z powyższym przedstawiono informację o wynikach konsultacji
dotyczących projektów statutów zarządów osiedli i statutów sołectw.
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