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UCHWAŁA Nr V/30/2003 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWICHOŚCIE 

 
z dnia 14 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Chrapanów, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie,  

Dziurów, Józefków, Kolecin, Linów Kolonia, Linów Wieś, Pawłów, Piotrowice, Podszyn, Wygoda, Wyspa. 
 

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) - Rada Miejska w Zawichoście uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Uchwala: 

1. Statut sołectwa Chrapanów, stanowiący za-
łącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Statut sołectwa Czyżów Plebański, stanowiący 
załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Statut sołectwa Czyżów Szlachecki, stanowiący 
załącznik Nr 3 do uchwały. 

4. Statut sołectwa Dąbie, stanowiący załącznik 
Nr 4 do uchwały. 

5. Statut sołectwa Dziurów, stanowiący załącznik 
Nr 5 do uchwały. 

6. Statut sołectwa Józefków, stanowiący załącz-
nik Nr 6 do uchwały. 

7. Statut sołectwa Kolecin, stanowiący załącznik 
Nr 7 do uchwały. 

8. Statut sołectwa Linów Kolonia, stanowiący 
załącznik Nr 8 do uchwały. 

9. Statut sołectwa Linów Wieś, stanowiący za-
łącznik Nr 9 do uchwały. 

10. Statut sołectwa Pawłów, stanowiący załącznik 
Nr 10 do uchwały. 

11. Statut sołectwa Piotrowice, stanowiący załącz-
nik Nr 11 do uchwały. 

12. Statut sołectwa Podszyn, stanowiący załącznik 
Nr 12 do uchwały. 

13. Statut sołectwa Wygoda, stanowiący załącznik 
Nr 13 do uchwały. 

14. Statut sołectwa Wyspa, stanowiący załącznik 
Nr 14 do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Gminy i Miasta Zawichost. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/97 Rady 

Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997r. 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Chrapa-
nów, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie, 
Dziurów, Józefków, Kolecin, Linów Kolonia, Linów 
Wieś, Pawłów, Piotrowice, Podszyn, Wygoda, Wy-
spa. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Łukaszek 
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Załączniki do uchwały Nr V/30/2003  
Rady Miejskiej w Zawichoście 
z dnia 14 marca 2003r. 

 

Załącznik Nr 1 
 

Statut 
Sołectwa Chrapanów 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Sołectwo Chrapanów jest jednostką po-
mocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Chrapanów 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Chrapanów. Granice sołectwa przedstawia 
załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 

II. Zadania sołectwa 
 

§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 
Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-

trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 

§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-
ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 

§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 
realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 

§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 
realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
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4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 

sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
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być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 
1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekt programu pracy. 
2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 
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§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 
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§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 



VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Chrapanów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
 

Statut 
Sołectwa Czyżów Plebański 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Czyżów Plebański jest jednost-

ką pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 
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- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Czyżów Ple-
bański stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Czyżów Plebański. Granice sołectwa przed-
stawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Sta-
tutu. 

 

§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 
sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 

wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
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porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 

uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 

a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim, 

b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
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głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-

niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
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- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 

9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-
go nazwisko pozostawił nie skreślone. 

10. Głos jest nieważny, jeżeli: 
a) karta do głosowania jest całkowicie prze-

kreślona, 
b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-

dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-

dzona przez komisję wyborczą, 
d) dopisano na karcie do głosowania dodat-

kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 

gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 
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§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Czyżów Plebański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
 

Statut 
Sołectwa Czyżów Szlachecki 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Czyżów Szlachecki jest jednost-

ką pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-

dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Czyżów Szla-
checki stanowi samorząd mieszkańców wsi. 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 81  3662  Poz. 849 
 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Czyżów Szlachecki. Granice sołectwa przed-
stawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Sta-
tutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 

współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 



 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-
jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 
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5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
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§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 
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§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  

b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Czyżów Szlachecki 
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Załącznik Nr 4 
 

Statut 
Sołectwa Dąbie 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Dąbie jest jednostką pomocni-

czą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Dąbie sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Dąbie. Granice sołectwa przedstawia załącz-
nik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
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udział w postępowaniu administracyjnym w spra- wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-

spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 

 
2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 

przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 
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3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-
łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 

§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 
o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 

3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 
przypadkach określonych w § 12 i § 36. 

 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 
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§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 

przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 

- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-
śród mieszkańców sołectwa. 

 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
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a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 

Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
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d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Dąbie 
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Załącznik Nr 5 
 

Statut 
Sołectwa Dziurów 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Dziurów jest jednostką pomoc-

niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Dziurów sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Dziurów. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 
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II. Zadania sołectwa 
 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-

spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
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§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-
łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 

§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 
o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 

 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 
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B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
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f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 
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V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Dziurów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 81  3679  Poz. 849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 6 
 

Statut 
Sołectwa Józefków 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Józefków jest jednostką po-

mocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Józefków 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Józefków. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 

§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-

trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
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tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-
łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 
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2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-
ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 

 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 

tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
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nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 
6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 

i komunalnym.  
7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 

dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-

sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
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d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 

pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 
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3. Czynności związane z dysponowanymi 
środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 
4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-

twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 

 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Józefków 
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Załącznik Nr 7 
 

Statut 
Sołectwa Kolecin 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Kolecin jest jednostką pomoc-

niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Kolecin sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Kolecin. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-

tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 
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§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 
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A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 

 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-

nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 
6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 

i komunalnym.  
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7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 

dokumentację. 
8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 

zasadach określonych statutem gminy. 
 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 

- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-
tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 
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§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 

3. Czynności związane z dysponowanymi 
środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 
4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-

twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 
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§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 

- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 
nie przekraczający lat trzy, 

- decydowanie o sposobie używania obiektów i 
ich eksploatacji. 

 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Kolecin 
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Załącznik Nr 8 
 

Statut 
Sołectwa Linów Kolonia 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Linów Kolonia jest jednostką 

pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Linów Ko-
lonii stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Linów Kolonia. Granice sołectwa przedstawia 
załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
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- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-
tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 



§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 

 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 

4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 
wobec organów gminy. 

5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 
innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 
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§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-
sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 

- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-
tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  

c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 
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2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej jest nieograniczona. 
3. Kandydować do organów sołectwa może oso-

ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 
4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-

dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 

głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 
4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-

twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 81  3696  Poz. 849 
 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i ich eksploatacji. 

 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Linów Kolonia 
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Załącznik Nr 9 
 

Statut 
Sołectwa Linów Wieś 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Linów Wieś jest jednostką po-

mocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Linów Wieś 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Linów. Granice sołectwa przedstawia załącz-
nik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-

go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
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- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 

2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-
sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-

kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
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1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 
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C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 81  3701  Poz. 849 
 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
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informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Linów Wieś 
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Załącznik Nr 10 
 

Statut 
Sołectwa Pawłów 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Pawłów jest jednostką pomoc-

niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Pawłów sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Pawłów. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 

a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-
ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 
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§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 
realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 

2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 
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6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-

sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 

§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 
nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 

2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 
rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 
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3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego rady sołeckiej. 

 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 
1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekt programu pracy. 
2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 

rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 

b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 81  3707  Poz. 849 
 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 
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2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Pawłów 
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Załącznik Nr 11 
 

Statut 
Sołectwa Piotrowice 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Piotrowice jest jednostką po-

mocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Piotrowice 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Piotrowice. Granice sołectwa przedstawia 
załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
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4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 

sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
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być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 
1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekt programu pracy. 
2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 
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§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 
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§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 



VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
 

Załącznik Nr 12 
 

Statut 
Sołectwa Podszyn 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Podszyn jest jednostką pomoc-

niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Podszyn sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Podszyn. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  
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3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-

manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-

nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 
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§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 
przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 

§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-
tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 
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§ 25. Rada sołecka: 
1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekt programu pracy. 
2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 
 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 

f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 
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13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 

uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 

- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 
poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 
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3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Podszyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 13 
 

Statut 
Sołectwa Wygoda 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Wygoda jest jednostką pomoc-

niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) 
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- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 

Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Wygoda sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Wygoda. Granice sołectwa przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 

 
§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 
2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-

waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 

1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-
cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-
spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 
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8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-

cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-

dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 

 
III. Organy sołectwa 

 
§ 11.1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 
kontrolny sołectwa,  

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 

11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 
 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 
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2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

 

5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 



§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
 

§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 
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3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 

 

§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  
b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 



 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Wygoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 14 
 

Statut 
Sołectwa Wyspa 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Sołectwo Wyspa jest jednostką pomocni-

czą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

- Statutu Gminy Zawichost przyjętego uchwałą 
Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Zawichoście z 
dnia 25 marca 1999r. oraz Nr XXI/121/2001 Ra-
dy Miejskiej w Zawichoście z dnia 31 sierpnia 

2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sta-
tucie Gminy i Miasta Zawichost 

- niniejszego Statutu. 
 

§ 2. Ogół mieszkańców sołectwa Wyspa sta-
nowi samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. Terenem działania sołectwa objęta jest 
wieś Wyspa. Granice sołectwa przedstawia załącz-
nik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 
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§ 4.1. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości na mo-
cy ustawy i niniejszego statutu. 

 

2. Sołectwo może uczestniczyć w postępo-
waniu administracyjnym na zasadach ustalonych 
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla 
organizacji społecznych i w związku z tym brać 
udział w postępowaniu administracyjnym w spra-
wach związanych z realizacją zadań sołectwa. 

 
II. Zadania sołectwa 

 
§ 5. Sołectwo jako jednostka pomocnicza 

Gminy Zawichost, posiada i realizuje zadania własne 
na warunkach określonych w niniejszym statucie. 

 
§ 6. Do zadań własnych sołectwa należy: 

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. infrastruk-
tury technicznej, socjalno-bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku. 

2. Kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz środowiska lokalne-
go, upowszechnianie kultury, utrzymania po-
rządku i czystości. 

 
§ 7.1. Sołectwo realizuje swoje zadania, okre-

ślone w § 6 pkt 1 poprzez: 
a) wyrażenie stanowiska samorządu mieszkań-

ców wsi w formie uchwał w sprawach: 
- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-

tów wiejskich obiektów, urządzeń komu-
nalnych i infrastruktury technicznej, spe-
cjalnych i kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 
- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 
- dróg wiejskich, placów i mostów, 
- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia 

przez Radę Miejską,  
b) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrze-

nie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

c) współuczestnictwo i współpracę w działalności 
Rady Miejskiej w szczególności w formie kon-
taktu z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z te-
renu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów, z 
wyborcami. 

 
§ 8. Zadania określone w § 6 pkt 2 sołectwo 

realizuje poprzez: 
1. Kształtowanie wspólnie z istniejącymi organiza-

cjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi 
właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza 
wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, 
gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury 
współżycia mieszkańców, propagowania go-

spodarności oraz poszanowania praw i wartości 
moralnych. 

2. Podejmowanie działań mających na celu likwi-
dacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.  

3. Zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganie demora-
lizacji dzieci i młodzieży. 

4. Podejmowanie działań oświatowo-wychowaw-
czych na rzecz umacniania rodziny, kultury ży-
cia rodzinnego oraz zachowania w rodzinie. 

 
§ 9. Zadania określone w § 6 pkt 3 statutu 

realizowane są poprzez:  
1. Inicjowanie czynów społecznych. 
2. Przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkur-

sów mających na celu poprawę stanu sanitar-
nego, porządku i estetyki wsi. 

3. Uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizowanie różnych form opieki, pomocy 
sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełno-
sprawnych oraz w podeszłym wieku, dotknię-
tych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w innej trudnej sytuacji życiowej. 

5. Występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu zapew-
nienie opieki, zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, ich wychowywania i wypo-
czynku. 

6. Inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów 
i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym. 

7. Podejmowanie działań mających na celu umoc-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia. 

8. Organizowanie mieszkańców do działań mają-
cych na celu poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego. 

 

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo może nawiązywać kontakty z samorzą-
dami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać 
porozumienia określające zakres i sposób wyko-
nywania wspólnych działań, podejmować wspólne 
uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do 
odpowiednich organów. 
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III. Organy sołectwa 
 

§ 11.1. Organami sołectwa są: 
1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy i 

kontrolny sołectwa,  
2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

2. Zebranie wiejskie realizuje swoje zadania 
przy pomocy komisji stałych lub doraźnych, które 
powołuje w zależności od potrzeb. 

 
3. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomo-

cy rady sołeckiej. 
 

§ 12.1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej od-
powiada kadencji Rady Miejskiej, z tym, że po 
upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada so-

łecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej za-
rządza Burmistrz w terminie 6 miesięcy po upływie 
kadencji Rady Miejskiej. 

 
§ 13.1. Organy sołectwa są zobowiązane dbać 

o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności 
i jawności. 

 
2. Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w ro-

ku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze 
swojej działalności. 
 

§ 14. Działalność w organach sołectwa ma 
charakter społeczny. 

 

A. Zebranie wiejskie 
 

§ 15.1. Zebranie wiejskie jest organem uch-
wałodawczym i kontrolnym sołectwa. 

 
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamiesz-
kujący na terenie sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 16. Do wyłącznej właściwości zebrania 

wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie członków rady sołeckiej. 
3. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Miejskiej o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 
4. Podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kie-

rowanie wniosków w sprawach określonych w 
§ 6 Statutu. 

5. Występowanie do Burmistrza lub Rady Miej-
skiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania 
wiejskiego. 

6. Dokonywanie rocznej oceny działalności sołty-
sa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych 
komisji. 

7. Upoważnienie sołtysa do wykonania określo-
nych czynności z zakresu zarządzania, mieniem 
gminnym lub komunalnym. 

8. Upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli 
stałego komitetu czynów społecznych. 

9. Wyrażenie zgody na uszczuplenie praw sołec-
twa do korzystania z mienia gminnego. 

10. Zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego. 
11. Ustalenie regulaminu obrad zebrania. 

 
§ 17.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest 

przez sołtysa na wniosek: 
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
b) rady sołeckiej, 
c) Burmistrza Gminy i Miasta. 

 
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istnie-

jących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Burmistrz zarządza, zebrania wyborcze w 

przypadkach określonych w § 12 i § 36. 
 
4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek 

organów i osób o których mowa w ust. 1 powinno 
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
5. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania 

podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa. 

 
§ 18.1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o 

nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób 
przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przy-
najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim zgodnie z § 15 
pkt 2. W zawiadomieniu należy podać miejsce, 
termin i porządek obrad. 

 
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzy-

skano wymaganego quorum zwołujący zebranie 
wyznacza nowy termin po upływie 1/2 godziny. 
Zebranie w nowym terminie jest ważne bez 
względu na liczbę mieszkańców biorących w nim 
udział. 

3. Decyzje, uchwały oraz inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
co oznacza iż „za” wnioskiem padła większa liczba 
głosów niż „przeciw”, z zastrzeżeniem pkt. 5. Decy-
zje, uchwały i inne postanowienia podjęte na ze-
braniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad. 

 

4. Zebranie wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 
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5. Zebranie wiejskie dokonuje wyborów w 
trybie określonym w Ordynacji wyborczej zawartej 
w niniejszym statucie. 

 

§ 19. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, prze-
wodniczący rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczo-
na przez zebranie. 

 

§ 20. Szczegółowe zasady obradowania na 
zebraniu wiejskim ustala regulamin uchwalony 
przez zebranie. 

 

B. Sołtys 
 

§ 21. Sołtys jest organem wykonawczym so-
łectwa, a do zakresu uprawnień należy: 
1. Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miej-

sce oraz projekt porządku obrad, informuje o 
tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed 
terminem zebrania. 

2. Zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli 
władz gminy, odpowiednich jednostek i orga-
nizacji dla zreferowania spraw oraz przygoto-
wuje projekty uchwał, opinii i wniosków. 

3. Organizowanie realizacji zadań sołectwa. 
4. Reprezentacja sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza 

wobec organów gminy. 
5. Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie. 

6. Administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym.  

7. Prowadzenie zebrań wiejskich i dbałość o ich 
dokumentację. 

8. Uczestniczenie w pracach organów Gminy na 
zasadach określonych statutem gminy. 

 
§ 22. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przy-

sługującej funkcjonariuszom publicznym. Korzysta-
nie z tej ochrony polega w szczególności na: 
- wzmocnionej przepisami prawa ochronie soł-

tysa przed bezprawnym atakami na Jego oso-
bę, 

- surowszej odpowiedzialności sprawcy prze-
stępstwa. 

 

C. Rada sołecka 
 

§ 23.1. Rada Sołecka jest organem wspoma-
gającym sołtysa i składa się z 3-6 członków. W 
skład rady sołeckiej może być powołany sołtys. 

 
2. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

rady sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wybo-
ru jej członków. 

 
3. Rada Sołecka wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego rady sołeckiej. 
 
§ 24.1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje soł-

tys lub przewodniczący rady sołeckiej, w zależności 
od potrzeb. W posiedzeniach rady sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą 
być także zapraszane osoby, których udział w po-
siedzeniach rada uzna za wskazany lub konieczny. 

2. Rada sołecka działa kolegialnie, a swe 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 25. Rada sołecka: 

1. Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt programu pracy. 

2. Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego. 

3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego, udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy sołtysowi. 

4. Współdziała z właściwymi organami organiza-
cji społecznych i samorządów w celu wspólnej 
realizacji zadań. 

§ 26. Przewodniczący rady sołeckiej:  
1. Kieruje pracą rady i prowadzi jej posiedzenia. 
2. Organizuje współdziałania rady sołeckiej z 

komisjami samorządu mieszkańców wsi i Rady 
Miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa. 

3. Bierze udział w posiedzeniach organów orga-
nizacji samorządowych, zawodowych i spo-
łecznych działających w sołectwie. 

4. Może przewodniczyć zebraniu wiejskiemu. 

 

IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 27.1. Pierwsze zebranie wiejskie po wybo-
rach do Rady Miejskiej nowej kadencji, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 
sołeckiej, zarządza Burmistrz w terminie nie póź-
niej niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej. 

 

2. Zarządzenie zebrania zawiera: 
- miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego 

oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie 
braku quorum w pierwszym terminie, 

- propozycję porządku obrad, 
- wyznaczenie przewodniczącego zebrania spo-

śród mieszkańców sołectwa. 
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§ 28. Czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad 
ustalonych w ordynacji wyborczej do rad gmin. 

 

§ 29.1. Wybory przeprowadza komisja wy-
borcza składająca się z 3 osób wybranych w gło-
sowaniu jawnym spośród uczestniczących na ze-
braniu wiejskim mieszkańców. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  
a) wybór przewodniczącego komisji,  
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,  
c) przygotowanie kart do głosowania, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczanie głosów, 
f) sporządzenie protokołu, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Członek komisji wyborczej nie może kan-
dydować na sołtysa ani członka rady sołeckiej. 

 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) skład komisji z podziałem funkcji, 
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 
c) ilość kandydatów do organów samorządu, 
d) ilość głosów oddanych »w tym ważnych i nie-

ważnych, 
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczegól-

nych kandydatów, 
f) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 

§ 30. Wyboru sołtysa i członków rady sołec-
kiej dokonuje się w następujący sposób: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-

semnie posiada wyłącznie uczestnik zebrania 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady 
sołeckiej jest nieograniczona. 

3. Kandydować do organów sołectwa może oso-
ba posiadająca bierne prawo wyborcze. 

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w 
razie swojej nieobecności. 

5. Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej 
odbywa się wyłącznie osobiście. 

6. Głosowanie odbywa się tajnie. 
7. Komisja sporządza karty do głosowania umiesz-

czając na nich nazwiska kandydatów. 
8. Karty do głosowania zbiera członek komisji wy-

borczej. 
9. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, które-

go nazwisko pozostawił nie skreślone. 
10. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nie skreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą, 

d) dopisano na karcie do głosowania dodat-
kowe nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 

11. Zasady określone w pkt 10 „a” nie stosuje się 
gdy:  
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 

osób, ile jest miejsc w radzie. 
Karta całkowicie przekreślona w tym przypad-
ku uznana jest jako głos oddany przeciwko 
kandydatowi (kandydatom). 

12. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej prze-
prowadzane są oddzielnie. 

13. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który 
uzyskał bezwzględną większość głosów, co ozna-
cza, iż kandydat otrzymał więcej niż połowę waż-
nych oddanych głosów. W przypadku gdy żaden 
kandydat nie uzyskał wymaganej większości w 
pierwszym głosowaniu, przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, skreślając z listy tego kandy-
data, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 
Głosowania przeprowadza się aż do skutku. 

14. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, 
który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku rów-
nej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych 
osób na członków rady, przeprowadza się wy-
bory ponowne pomiędzy tymi dwoma kandyda-
tami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

§ 31. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub 
poszczególnych jej członków przed upływem ka-
dencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiej-
skiego. Odwołaniu może podlegać cała rada sołec-
ka lub jej poszczególni członkowie. 

 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady 
sołeckiej lub poszczególnych jej członków kiero-
wane są do Burmistrza Gminy i Miasta. 

 

2. O odwołanie występować mogą: 
- Rada Miejska, 
- mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska 

poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołec-
twa. Poparcia udziela się w formie podpisów 
na przygotowanej w tym celu liście. 

 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu. 

 

§ 33. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiej-
skiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, 
rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, wy-
daje Burmistrz. § 29 statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34. Zebranie wiejskie przed głosowaniem w 
sprawie odwołania zobowiązane jest wysłuchać wyja-
śnień i racji wnioskodawców oraz zainteresowanego. 
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§ 35. Głosowanie w sprawie odwołania prze-
prowadza się w trybie przewidzianym dla wyboru 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

 

§ 36.1. Mandat sołtysa i członka rady sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
a) śmierci,  

b) zrzeczenia się, 
c) odwołania przed upływem kadencji, 
d) utraty prawa wybieralności. 
 

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające 
według zasad określonych w § 29-33 Statutu. 

 

V. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa 
 

§ 37.1. Jednostka pomocnicza prowadzi go-
spodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków fi-
nansowych odbywa się za pośrednictwem rachun-
ku bankowego gminy. 

 
3. Czynności związane z dysponowanymi 

środkami finansowymi sołectwa wymagają zgody 
skarbnika Gminy. 

 

4. Nadzór nad działalnością finansową sołec-
twa jest sprawowany przez: Radę Miejską, Komisję 
Rewizyjną i Skarbnika Gminy. 

 

§ 38. W zakresie przekazanego mienia orga-
ny wykonawcze jednostki pomocniczej samodziel-
nie mogą dokonywać następujących czynności: 
- zawieranie umowy najmu, dzierżawy na okres 

nie przekraczający lat trzy, 
- decydowanie o sposobie używania obiektów i 

ich eksploatacji. 
 

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 39.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. 

 

2. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa. 

 

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały, wnioski i opinie zebra-
nia wiejskiego oraz rady sołeckiej. 

 

§ 40.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Burmistrz i Rada Miejska, a w zakresie 
spraw finansowych Skarbnik Gminy. 

 

2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 
kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 

 

§ 41.1. Burmistrz może zawiesić wykonanie 
uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję sołtysa, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

2. W razie zawieszenia uchwały zebrania 
wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu 
decyduje Rada Miejska. 

 

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej 
utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebra-
nie wiejskie. 

 

§ 42.1. Burmistrz może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 
zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem 
narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikują-
cego w opinii środowiska. 

 

2. W przypadku zawieszenia sołtysa Bur-
mistrz zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego 
odwołania. 

 

§ 43. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych dotyczących wi-
zytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołec-
twa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz 
organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

VII. Postanowienia końcowe 
 
§ 44. Spory między organami sołectwa doty-

czące interpretacji Statutu rozpatruje Rada Miejska. 
 
§ 45. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

§ 46. Statut wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Załącznik Nr 1  
do Statutu Sołectwa  
Wyspa 
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