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UCHWAŁA Nr I/8/03 
RADY GMINY NOWA SŁUPIA 

z dnia 20 marca 2003r. 

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy. 

ie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2  
ia 8 marca 1990r. o samorządzie 
. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz 
z. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) 
a Słupia po przeprowadzeniu 

kańcami uchwala, co następuje: 

 się statuty: 
a Bartoszowiny, który stanowi 

do niniejszej uchwały, 
a Baszowice, który stanowi za-
 niniejszej uchwały, 
a Cząstków, który stanowi za-
 niniejszej uchwały, 
a Dębniak, który stanowi załącz-
iejszej uchwały, 
a Dębno, który stanowi załącz-
iejszej uchwały, 
a Hucisko, który stanowi załącz-
iejszej uchwały, 
a Jeleniów, który stanowi za-

 niniejszej uchwały, 
a Jeziorko, który stanowi za-

 niniejszej uchwały, 
a Milanowska Wólka, który sta-
 Nr 9 do niniejszej uchwały, 
a Mirocice, który stanowi za-

o niniejszej uchwały, 
a Nowa Słupia, który stanowi 
 do niniejszej uchwały, 
a Paprocice, który stanowi za-
o niniejszej uchwały, 

13) Statut Sołectwa Pokrzywianka, który stanowi 
załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały, 

14) Statut Sołectwa Serwis, który stanowi załącz-
nik Nr 14 do niniejszej uchwały, 

15) Statut Sołectwa Skały, który stanowi załącznik 
Nr 15 do niniejszej uchwały, 

16) Statut Sołectwa Sosnówka, który stanowi za-
łącznik Nr 16 do niniejszej uchwały, 

17) Statut Sołectwa Stara Słupia, który stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały, 

18) Statut Sołectwa Trzcianka, który stanowi za-
łącznik Nr 18 do niniejszej uchwały, 

19) Statut Sołectwa Włochy, który stanowi załącz-
nik Nr 19 do niniejszej uchwały, 

20) Statut Osiedla Rudki, który stanowi załącznik 
Nr 20 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy:  

Nr I/3/91 z dnia 16 stycznia 1991r. w sprawie za-
twierdzenia Statutów mieszkańców wsi oraz sołty-
sów gminy Nowa Słupia i Nr XI/58/95 z dnia  
26 września 1995r. w sprawie zatwierdzenia Statu-
tu Samorządu Mieszkańców Osiedla Rudki.   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Nowa Słupia. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Partyka 
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Załączniki do uchwały Nr I/8/03  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 20 marca 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Statut  

Sołectwa Bartoszowiny 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Barto-

szowiny stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Bartoszowiny. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Bartoszo-

winy. Granice sołectwa przedstawia załącznik do 
Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Bartoszowiny, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Bartoszowiny. 
 

§ 3. Sołectwo Bartoszowiny jest jednostką 
pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 

3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 
do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
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nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 
§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 

sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 

8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 
do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
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się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
 

2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-
ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 
Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  3985  Poz. 871   
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 

3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 
oraz przygotowuje materiały, 

4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-
tywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji 
zadań samorządu wiejskiego, 

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-
towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 

4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 
6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
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6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
8. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 
lub przekreślona, 

2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 
kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 
przez komisję skrutacyjną, 

4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  
3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, 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. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 

 
2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 

zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 

§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 
sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Bartoszowiny 
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Załącznik Nr 2 
 

Statut  
Sołectwa Baszowice 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Baszowi-
ce stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Baszowice. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Baszowice. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Baszowice, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Baszowice. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
3) śmierci, 
4) zrzeczenia się, 
5) odwołania przed upływem kadencji, 
6) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Baszowice 
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Załącznik Nr 3 
 

Statut  
Sołectwa Cząstków 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Cząstków 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Cząstków. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Cząstków. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Cząstków, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Cząstków. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  3995  Poz. 871   
 

poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  3998  Poz. 871   
 

8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Cząstków 
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Załącznik Nr 4 
 

Statut  
Sołectwa Dębniak 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Dębniak 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Dębniak. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Dębniak. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Dębniak, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Dębniak. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  4003  Poz. 871   
 
3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  4004  Poz. 871   
 

8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Dębniak 
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Załącznik Nr 5 
 

Statut  
Sołectwa Dębno 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Dębno 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Dębno. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Dębno. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Dębno, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Dębno. 
 

§ 3. Sołectwo Dębno jest jednostką pomoc-
niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Dębno 
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Załącznik Nr 6 
 

Statut  
Sołectwa Hucisko 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Hucisko 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Hucisko. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Hucisko. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Hucisko, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Hucisko. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Hucisko 
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Załącznik Nr 7 
 

Statut  
Sołectwa Jeleniów 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Jeleniów 
tanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Jeleniów. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Jeleniów. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Jeleniów, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Jeleniów. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Jeleniów 
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Załącznik Nr 8 
 

Statut  
Sołectwa Jeziorko 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Jeziorko 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Jeziorko. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Jeziorko. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Jeziorko, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Jeziorko. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
5) śmierci, 
6) zrzeczenia się, 
7) odwołania przed upływem kadencji, 
8) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Jeziorko 
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Załącznik Nr 9 
 

Statut  
Sołectwa Milanowska Wólka 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Milanow-
ska Wólka stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Milanowska Wólka. 
 

3. Teren sołectwa obejmuje wieś  
Milanowska Wólka. Granice sołectwa przed-
stawia załącznik do Statutu. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-
wa Słupia, 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Nowa Słupia, 

3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 
Milanowska Wólka, 

4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 
Milanowska Wólka. 

 

§ 3. Sołectwo Milanowska Wólka jest jed-
nostką pomocniczą Gminy i funkcjonuje na pod-
stawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
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nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Milanowska Wólka 
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Załącznik Nr 10 
 

Statut  
Sołectwa Mirocice 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Mirocice 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Mirocice. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Mirocice. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Mirocice, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Mirocice. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
3) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
4) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Mirocice 

  



Załącznik Nr 11 
 

Statut  
Sołectwa Nowa Słupia 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Nowa 
Słupia stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Nowa Słupia. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Nowa  

Słupia. Granice sołectwa przedstawia załącznik do 
Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Nowa Słupia, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Nowa Słupia. 
 

§ 3. Sołectwo Nowa Słupia jest jednostką 
pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 
w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu 
działania sołectwa, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-
prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
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czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 
§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 

sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-

zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
 

2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
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§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 
Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 

 
§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 

podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 

3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 
oraz przygotowuje materiały, 
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4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 
 

Rozdział IV 
Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 

 
§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-

skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 
6) sporządzenie protokółu, 

7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
 
 
8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
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1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 

1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Nowa Słupia 
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Załącznik Nr 12 
 

Statut  
Sołectwa Paprocice 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Paprocice 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Paprocice. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Paprocice. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Paprocice, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Paprocice. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Paprocice 
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Załącznik Nr 13 
 

Statut  
Sołectwa Pokrzywianka 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Pokrzy-
wianka stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Pokrzywianka. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Pokrzy-

wianka. Granice sołectwa przedstawia załącznik do 
Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Pokrzywianka, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Pokrzywianka. 
 

§ 3. Sołectwo Pokrzywianka jest jednostką 
pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  14  Poz. 871   
 

poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Pokrzywianka 
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Załącznik Nr 14 
 

Statut  
Sołectwa Serwis 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Serwis 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Serwis. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Serwis. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Serwis, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Serwis. 
 

§ 3. Sołectwo Serwis jest jednostką pomoc-
niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Serwis 
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Załącznik Nr 15 
 

Statut  
Sołectwa Skały 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Skały 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Skały. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Skały.  

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Skały, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Skały. 
 

§ 3. Sołectwo Skały jest jednostką pomocni-
czą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Skały 
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Załącznik Nr 16 
 

Statut  
Sołectwa Sosnówka 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Sosnów-
ka stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Sosnówka. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Sosnówka. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Sosnówka, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Sosnówka. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Sosnówka 
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Załącznik Nr 17 
 

Statut  
Sołectwa Stara Słupia 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Stara 
Słupia stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Stara Słupia. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Stara Słu-

pia. Granice sołectwa przedstawia załącznik do 
Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Stara Słupia, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Stara Słupia. 
 

§ 3. Sołectwo Stara Słupia jest jednostką 
pomocniczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  41  Poz. 871   
 

8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Stara Słupia 
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Załącznik Nr 18 
 

Statut  
Sołectwa Trzcianka 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Trzcianka 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Trzcianka. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Trzcianka. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Trzcianka, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Trzcianka. 
 

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

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 86  44  Poz. 871   
 

poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Trzcianka 
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Załącznik Nr 19 
 

Statut  
Sołectwa Włochy 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Włochy 
stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
 

2. Nazwa sołectwa brzmi: Włochy. 
 
3. Teren sołectwa obejmuje wieś Włochy. 

Granice sołectwa przedstawia załącznik do Statutu. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-

wa Słupia, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Nowa Słupia, 
3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi 

Włochy, 
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo 

Włochy. 
 

§ 3. Sołectwo Włochy jest jednostką pomoc-
niczą Gminy i funkcjonuje na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, 
2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Sołectwo może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi sołectwa i gdy przemawia za 
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa. 

 
2. Sołectwo posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania sołectwa 
 

§ 5. Do zadań własnych sołectwa należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwa-

le powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy sołectwa rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 sołectwo reali-
zuje w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

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

działania sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu popra-
wę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa 
 

§ 10.1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) Sołtys. 
 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwało-
dawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiej-
skie dla realizacji swoich zadań może powoływać 
komisje stałe lub doraźne w zależności od potrzeb, 
określając ich skład osobowy oraz zakres działania. 
 

3. Sołtys jest organem wykonawczym. Soł-
tys realizuje swoją funkcję przy pomocy Rady So-
łeckiej. 

 
§ 11.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

odpowiada kadencji Rady Gminy. 
 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Sołtys i 
Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

3. Wójt zarządza wybory Sołtysa i Rady So-
łeckiej w terminie do 5 miesięcy po upływie ka-
dencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz w 
roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w organach sołectwa ma 

charakter społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebrania wiejskie 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości zebrania 
wiejskiego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Sołtysa, 
3) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej, 
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie sołectwa, 
5) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

6) opiniowanie, w części dotyczącej sołectwa, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia 

sołectw, 
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
7) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołty-

sa i Rady Sołeckiej, 
8) upoważnianie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej 

do określonych czynności z zakresu zarządza-
nia mieniem gminnym i komunalnym, 

9) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 
§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie wiejskie odbywa się w mia-
rę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
zebrania wiejskiego podaje Sołtys do publicznej 
wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie. 
 

§ 18.1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i prze-
wodniczy jego obradom. 
 

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

4. Projekt porządku obrad winien być skon-
sultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane 
do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie 
przygotowane. 

 
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie re-

ferentów spraw na zebraniu. W przypadku po-
wstania trudności sołtys powinien zwrócić się o 
pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub 

Wójta, którzy w tym celu wyznaczają odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Sołtys - przewodni-
czący zebrania. 
 

4. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Sołtys 
 

§ 20. Do zakresu uprawnień Sołtysa należy: 
1) realizowanie zadań sołectwa, 
2) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wo-

bec organów gminy, 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich 

oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz 

innych czynności zleconych przez zebranie, 
5) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
6) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy, 

7) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności 
mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

9) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności sołectwa. 

 
§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 
Rozdział III - C 
C Rada sołecka 

 
§ 22.1. Rada Sołecka wspomaga działalność 

Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
 

2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków. 
 
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys ja-

ko jej Przewodniczący. 
 
4. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków 

Rady Sołeckiej przed przystąpieniem do aktu wy-
boru jej członków. 
 

§ 23.1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i 
przewodniczy obradom Sołtys. Posiedzenia odby-
wają się w miarę potrzeb. 
 

2. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być 
zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołec-
ka uzna za wskazany i konieczny. 
 

3. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje 
stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej składu. 
 

§ 24. Rada Sołecka w szczególności: 
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu 
projekt planu pracy samorządu mieszkańców, 
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3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 

oraz przygotowuje materiały, 
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicja-

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

5) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego udzielając w tym zakresie szerokiej po-
mocy Sołtysowi, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców wsi w postępowaniu administra-
cyjnym. 

 
§ 25. Informacje z działalności Rady Sołec-

kiej składa na zebraniu wiejskim Sołtys. 

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego zebrania wiej-
skiego po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, 
na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Zarządze-
niem Wójta o zwołaniu zebrania, określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi termin 
zebrania w razie braku quorum w pierwszym ter-
minie, propozycję porządku obrad oraz wyznacza 
przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców 
sołectwa. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców 
sołectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną 
datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru Soł-
tysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest 
osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
sołectwa. 
 

3. Na zebraniu wiejskim, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jaw-
nym spośród uprawnionych uczestników zebrania. 
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 

6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 
 

3. Protokół z dokonanych czynności komisji 
skrutacyjnej powinien zawierać: 
1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Sołtysa i członków Rady So-

łeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 

5. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Sołtysa i członka Rady So-
łeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 
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8. Głos jest nieważny, jeżeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 

lub przekreślona, 
2) karta zawiera większą ilość nieskreślonych 

kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 

przez komisję skrutacyjną, 
4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru), 
5) dopisano na karcie do głosowania dodatkowe 

nazwiska lub poczyniono inne zapisy. 
 

9. Za wybranych uważa się kandydatów,  
którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

 
10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-

dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebra-
nia wiejskiego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady 
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny 
być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców sołectwa. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

 
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 

uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/3 uprawnionych miesz-
kańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym 
terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim 

przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami 
Statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny 
wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony 
najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania sołtysa, członków rady so-
łeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady So-
łeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwo-
łane przez Sołtysa. 
 

§ 34.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołec-
kiej wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością sołectwa sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 
3. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie  

3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnioski i opi-
nie zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością sołectwa 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 
2. Nadzór wykonywany jest na podstawie 

kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. 
 

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły zebrania wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli 
uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. 
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2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 
zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub 
uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Sołtysa o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie. 
 
§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 

sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie 
wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza prze-
pisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Sołtysa Wójt 

zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwo-
łania. 
 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów sołectwa, dokonywania oce-
ny pracy organów sołectwa oraz organizowania 
wymiany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
sołectwa w zakresie interpretacji postanowień 
Statutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiej-
skiego. 

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

 
Załącznik do Statutu 
Sołectwa Włochy 
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Załącznik Nr 20 
 

Statut  
Osiedla Rudki 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1. Ogół mieszkańców Osiedla Rudki sta-
nowi samorząd mieszkańców osiedla. 
 

2. Nazwa osiedla brzmi: Rudki. 
 
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę No-
wa Słupia, 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Nowa Słupia, 

3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd 
Osiedla Rudki, 

4) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rudki, 

5) Osiedlu - należy przez to rozumieć osiedle 
Rudki. 

 
§ 3. Osiedle Rudki jest jednostką pomocniczą 

Gminy Nowa Słupia i funkcjonuje na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, 

2) Statutu Gminy Nowa Słupia, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 4.1. Osiedle może uczestniczyć w postę-
powaniu administracyjnym na zasadach określo-
nych w Kodeksie postępowania administracyjnego 
dla organizacji społecznych i w związku z tym mo-
że występować z żądaniami wszczęcia postępowa-
nia oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi Osiedla i gdy przemawia za tym 
interes społeczny mieszkańców Osiedla. 

 
2. Osiedle posiada zdolność sądową w 

sprawach należących do jego właściwości z mocy 
ustawy i niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Zadania Osiedla 
 

§ 5. Do zadań własnych Osiedla należy: 
1. udział w rozpatrywaniu spraw związanych z 

zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności socjalno-bytowych, infrastruktu-
ry technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, 
sportu i wypoczynku oraz innych związanych z 
miejscem zamieszkania, 

2. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia 
mieszkańców, 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i 
wspólnych prac na rzecz miejscowego środo-
wiska, utrzymanie czystości i porządku, upo-
wszechnianie kultury. 

 
§ 6.1. Rada Gminy może w odrębnej uchwale 

powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie ze 
składników mienia komunalnego, stanowiącego 
własność Gminy. 
 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w  
ust. 1 organy Osiedla rozporządzają dochodami z 
tego źródła. 

 
3. Rada Gminy upoważnia organy Osiedla 

do prowadzenia działalności gospodarczej i finan-
sowej w ramach budżetu gminy. 
 

§ 7. Zadania określone w § 5 Osiedle realizu-
je w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w 

ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw należących do zakresu 

działania Osiedla, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej projektów uchwał Rady Gminy w 
sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców Osiedla, 

4) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców Osiedla, 

5) współuczestnictwo i współpraca w działalności 
Rady Gminy w formie kontaktu z komisjami 
Rady Gminy, radnymi z terenu Osiedla, 

6) podejmowanie działań mających na celu likwi-
dację konfliktów społecznych, zwalczanie nad-
używania alkoholu i narkomanii, propagowa-
nie gospodarności oraz poszanowania praw i 
wartości moralnych, 

7) podejmowanie działań mających na celu poprawę 
stanu sanitarnego, porządku i estetyki Osiedla, 

8) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w 
przedsięwzięciach mających na celu umacnia-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
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poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, 

9) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mają-
cych na celu zapewnienie opieki, organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wycho-
wania i wypoczynku, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących 
Osiedla w ramach przepisów ustawowych. 

 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
osiedle nawiązuje współpracę z samorządami 
mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera poro-
zumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne 
uchwały. 
 

§ 9. Osiedle nie tworzy własnego budżetu, 
lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budżetu Gminy. 

 
Rozdział III 

Organy Osiedla 
 

§ 10.1. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Osiedlowe, 
2) Zarząd Osiedla 
 

2. Zebranie Osiedlowe jest organem uchwa-
łodawczym i kontrolnym Osiedla. Zebranie Osie-
dlowe dla realizacji swoich zadań może powoły-
wać komisje stałe lub doraźne w zależności od 
potrzeb, określając ich skład osobowy oraz zakres 
działania. 
 

3. Zarząd jest organem wykonawczym. W 
skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz  
5 członków.   

 
§ 11.1. Kadencja Zarządu odpowiada kaden-

cji Rady Gminy. 

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Zarząd    
działa do dnia wyboru nowego Zarządu. 
 

3. Wójt zarządza wybory Zarządu w terminie 
do 5 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy. 
 

§ 12. Zarząd co najmniej raz w roku składa 
na Zebraniu Osiedlowym sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

 
§ 13.1. Działalność w Zarządzie ma charakter 

społeczny. 
 

2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na 
jakich Przewodniczącemu oraz członkom Zarządu 
będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej. 

 
Rozdział III - A 

A Zebranie Osiedlowe 
 

§ 14. Do wyłącznej właściwości Zebrania 
Osiedlowego należy: 
1) uchwalanie porządku obrad zebrania, 
2) wybór i odwołanie Zarządu, 
3) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady 

Gminy w sprawie zmian w Statucie Osiedla, 
4) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i 

wnioskowanie w sprawach określonych w § 5 
Statutu, 

5) opiniowanie, w części dotyczącej Osiedla, 
przedstawionych do konsultacji przez Radę 
Gminy projektów uchwał w sprawach: 
1) łączenia, dzielenia i znoszenia Osiedla,  
2) innych przepisów prawa miejscowego i 

uchwał Rady Gminy, 
6) dokonywanie rocznej oceny działalności Za-

rządu, 
7) upoważnianie Zarządu do określonych czyn-

ności z zakresu zarządzania mieniem gminnym 
i komunalnym, 

8) wybór składu osobowego społecznego komitetu 
na rzecz inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych. 

 

§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Osiedlo-
wym mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, posiada-
jący czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 
 

§ 16.1. Zebranie Osiedlowe zwołuje Prze-
wodniczący: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w zebraniu, 

2. Rady Gminy lub Wójta. 
 
2. Zebranie Osiedlowe zwołane na wniosek 

mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć 
się w terminie 3 dni od doręczenia wniosku, chyba 
że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 17.1. Zebranie Osiedlowe odbywa się w 
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz w roku. 
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2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad 
Zebrania Osiedlowego podaje Przewodniczący do 
publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Osiedlu. 
 

§ 18.1. Zebranie Osiedlowe jest ważne, jeżeli 
mieszkańcy Osiedla zostali o nim prawidłowo za-
wiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu. 
 

2. Zebranie Osiedlowe otwiera Przewodni-
czący i przewodniczy jego obradom. 
 

3. Porządek obrad ustala Zebranie Osiedlowe, 
na podstawie projektu przedłożonego przez Zarząd. 
Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
powinny być należycie przygotowane. 
 

4. Obowiązkiem Przewodniczącego jest za-
pewnienie referentów spraw na zebraniu. W przy-
padku postania trudności Przewodniczący powi-
nien zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego 
Rady Gminy lub Wójta, który w tym celu wyzna-

czają odpowiednich radnych lub pracowników 
Urzędu Gminy. 
 

§ 19.1. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podejmowane na Zebraniu Osiedlowym zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Osiedla. 
Zwykła większość głosów oznacza, że liczba gło-
sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bie-
rze się pod uwagę. 
 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
 

3. Uchwały, opinie i inne postanowienia 
podjęte na zebraniu podpisuje Przewodniczący.  
 

4. Mieszkańcy Osiedla biorący udział w ze-
braniu stwierdzają swoją obecność podpisem na 
liście obecności. 

 
Rozdział III - B 

B Zarząd 
 

§ 20.1. Do zakresu uprawnień Zarządu należy: 
1) organizowanie realizacji zadań Osiedla, 
2) wykonywanie uchwał Zebrania Osiedlowego 

oraz innych czynności zleconych przez zebranie, 
3) administracja i zarządzanie mieniem gminnym 

i komunalnym, 
4) wpływanie na wykorzystanie aktywności 

mieszkańców służącej poprawie warunków ży-
cia w sołectwie, 

5) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i 
finansowej działalności Osiedla. 
 

2. Zarząd działa kolektywnie, a swoje stano-
wisko zajmuje w drodze głosowania jawnego zwy-
kłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jego składu. 

 
§ 21. Zarząd w szczególności: 

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Osiedlo-
wemu projekty uchwał w sprawach będących 
przedmiotem obrad, 

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Osiedlo-
wemu projekt planu pracy samorządu miesz-
kańców, 

3) opracowuje projekt porządku obrad zebrania 
oraz przygotowuje materiały, 

4) występuje wobec Zebrania Osiedlowego z 
inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkań-
ców w rozwiązywaniu problemów Osiedla i 
realizacji zadań samorządu wiejskiego, 

5) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Osie-
dlowego udzielając w tym zakresie szerokiej 
pomocy Przewodniczącemu, 

6) współdziała z organizacjami społecznymi w 
celu wspólnej realizacji zadań, 

7) decyduje w sprawach udziału samorządu 
mieszkańców Osiedla w postępowaniu admi-
nistracyjnym. 

 

 
Rozdział III - C 

C Przewodniczący Zarządu 
 

§ 22.1. Do zakresu uprawnień Przewodniczą-
cego Zarządu należy: 
1) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec 

organów gminy, 
2) zwoływanie i prowadzenie zebrań Osiedla, 
3) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływa-

nych przez Wójta, 
4) uczestniczenie w pracach organów gminy na 

zasadach określonych w Statucie Gminy. 

§ 23. Przewodniczący korzysta z ochrony 
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicz-
nym. 
 

§ 24.1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia 
Zarządu i przewodniczy obradom. Posiedzenia 
odbywają się w miarę potrzeb. 
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2. Na posiedzenia Zarządu Przewodniczący 
może zapraszać inne osoby, których udział Zarząd 
uzna za wskazany i konieczny. 

§ 25. Informacje z działalności Zarządu składa 
na Zebraniu Osiedlowym Przewodniczący.  

 
Rozdział IV 

Tryb wyboru, odwołania Przewodniczącego i Zarządu 
 

§ 26.1. Zwołanie pierwszego Zebrania Osie-
dlowego po wyborach Rady Gminy nowej kaden-
cji, na którym ma być dokonany wybór Przewod-
niczącego i członków Zarządu zarządza Wójt Za-
rządzeniem Wójta o zwołaniu zebrania, określa 
miejsce, dzień i godzinę zebrania, wskazuje drugi 
termin zebrania w razie braku quorum w pierw-
szym terminie, propozycję porządku obrad oraz 
wyznacza przewodniczącego zebrania spośród 
mieszkańców Osiedla. 
 

2. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w  
ust. 1 Przewodniczący podaje do wiadomości 
mieszkańców Osiedla co najmniej na 3 dni przed 
wyznaczoną datą zebrania. 
 

§ 27.1. Dla dokonania ważnego wyboru 
Przewodniczącego i Zarządu na zebraniu wyma-
gana jest osobista obecność co najmniej 1/3 
uprawnionych mieszkańców Osiedla. 
 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 
wybory w drugim terminie w tym samym dniu 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców 
Osiedla. 
 

3. Na Zebraniu Osiedlowym, na którym prze-
prowadza się wybory, uprawnieni do głosowania 
uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
 

§ 28.1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana w gło-
sowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestni-
ków zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Przewodniczącego lub członka Za-
rządu. 
 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) wybór przewodniczącego komisji, 
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
3) przygotowanie kart do głosowania i opieczę-

towanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) obliczenie głosów, 
6) sporządzenie protokółu, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 

 
3. Protokół z dokonanych czynności komisji 

skrutacyjnej powinien zawierać: 

1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, 
2) liczbę uprawnionych mieszkańców w sołec-

twie, 
3) liczbę uprawnionych mieszkańców biorący 

udział w głosowaniu, 
4) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i 

nieważnych, 
5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów, 
6) wskazania kandydatów, którzy zostali wybrani. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie komi-
sji oraz przewodniczący zebrania. 

 
§ 29.1. Wybory Przewodniczącego i człon-

ków Zarządu odbywają się przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów. 
 

2. Prawo ustnego zgłaszania kandydatów 
posiada wyłącznie uczestnik zebrania, któremu 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na 

kandydowanie ustnie do protokółu. 
 

4. W pierwszej kolejności należy przeprowa-
dzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru Przewodniczącego. W drugiej kolejno-
ści przeprowadza się wybory członków Zarządu. 
 

5. Wyboru Przewodniczącego i członków Za-
rządu dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

6. Głosowanie na Przewodniczącego i człon-
ków Zarządu odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

7. Procedurę głosowania i uznawania gło-
sów za ważne podaje przed głosowaniem prze-
wodniczący zebrania. 

 
8. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) karta do głosowania jest całkowicie przedarta 
lub przekreślona, 

2) karta zawiera większą ilość nie skreślonych 
kandydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona 
przez komisję skrutacyjną, 

4) nie dokonano żadnych skreśleń (wyboru). 
 
9. Za wybranych uważa się kandydatów,  

którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 
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10. W przypadku gdy dwóch lub więcej kan-
dydatów uzyskało taką samą liczbę głosów waż-
nych i gdy liczba tych kandydatów jest większa od 
liczby mandatów do obsadzenia, przeprowadza się 
z ich udziałem ponowne głosowanie aż do skutku. 
 

§ 30.1. Protesty odnośnie wyborów wyborcy 
mogą składać do Rady Gminy, która rozpatruje je na 
najbliższej sesji po zapoznaniu się z opinią Wójta. 
 

2. Rada Gminy może: 
- protest odrzucić, 
- protest przyjąć i powtórzyć wybory, 
- protest uznać za zasadny, ale nie mający 

wpływu na wynik wyborów. 
 

§ 31.1. Przewodniczący i członkowie Zarządu 
są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Osiedlowym i mogą być odwołani przed upływem 
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, 
naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebra-
nia Osiedlowego. 

 
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno 

być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 
 

§ 32.1. Wnioski o odwołanie Przewodniczą-
cego, Zarządu lub poszczególnych jej członków 
winny być kierowane do Wójta. 
 

2. Wnioski o odwołanie mogą składać: 
1) Rada Gminy, 
2) mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyskał 

poparcie co najmniej 1/3 mieszkańców Osiedla. 
Poparcie winno być udzielone w formie podpi-
sów przez uprawnionych do głosowania miesz-
kańców Osiedla z podaniem nr. dowodu osobi-
stego na przygotowanej w tym celu liście. 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie 
rozpatruje się. 

 
§ 33.1. Dla dokonania ważnego odwołania 

Przewodniczącego, Zarządu lub jego członków na 
Zebraniu Osiedlowym wymagana jest obecność 
co najmniej 1/3 uprawnionych mieszkańców Osie-
dla. Zebranie odbywa się w jednym terminie. 

 
2. W przypadku, gdy na zebraniu Osiedlo-

wym przeprowadzonym zgodnie z postanowie-
niami Statutu nie doszło do odwołania Przewodni-
czącego lub Zarządu, następny wniosek o odwoła-
nie może być złożony najwcześniej po upływie  
30 dni od dnia zebrania. 
 

3. Do odwołania Przewodniczącego, Zarządu 
lub członków Zarządu postanowienia niniejszego 
rozdziału stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 
ust. 1. 
 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu 
lub wybrania nowego składu całego Zarządu prze-
prowadza samodzielnie Zebranie Osiedlowe zwo-
łane przez Przewodniczącego. 
 

§ 34.1. Mandat Przewodniczącego i członka 
Zarządu wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 
 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wy-
bory uzupełniające zarządza się według zasad 
określonych w niniejszym rozdziale. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad działalnością Osiedla 
 

§ 35.1. Bieżącą kontrolę nad statutową dzia-
łalnością Osiedla sprawuje Wójt. 
 

2. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania Osiedla. 

 
3. Przewodniczący przekazuje Wójtowi w 

terminie 3 dni od daty ich podjęcia uchwały, wnio-
ski i opinie Zebrania Osiedlowego oraz Zarządu. 
 

§ 36.1. Nadzór nad działalnością Osiedla 
sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw 
finansowych Skarbnik Gminy. 

 

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

§ 37.1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwa-
ły Zebrania Osiedlowego lub decyzję Zarządu, 
jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z pra-
wem. 

 
2. W razie zawieszenia wykonania uchwały 

Zebrania Osiedlowego o jej utrzymaniu w mocy 
lub uchyleniu decyduje Rada Gminy. 

 
3. W razie zawieszenia decyzji Zarządu o jej 

utrzymaniu lub uchyleniu decyduje Zebranie Osie-
dlowe. 
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§ 38.1. Wójt może zawiesić w czynnościach 
Przewodniczącego lub Zarząd do czasu rozpatrzenia 
sprawy przez Zebranie Osiedlowe, jeżeli swoim po-
stępowaniem narusza przepisy prawa i nie wykonuje 
swoich obowiązków. 

 
2. W przypadku zawieszenia Przewodniczą-

cego lub Zarządu Wójt zwołuje zebranie w celu 
ewentualnego jego odwołania. 

§ 39. Organy nadzoru mają prawo żądania 
niezbędnych informacji i danych, uczestniczenia w 
zebraniach organów Osiedla, dokonywania oceny 
pracy organów Osiedla oraz organizowania wy-
miany doświadczeń w tym zakresie. 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 40. Ewentualne spory pomiędzy organami 
Osiedla w zakresie interpretacji postanowień Sta-
tutu rozstrzyga Rada Gminy. 
 

§ 41. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Osie-
dlowego. 

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