UCHWAŁA NR XX/156/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 )
Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami nadaje się statuty sołectwom Gminy Olesno
w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:
1) Statut Sołectwa Bodzanowice – załącznik nr 1
2) Statut Sołectwa Borki Małe – załącznik nr 2
3) Statut Sołectwa Borki Wielkie – załącznik nr 3
4) Statut Sołectwa Boroszów – załącznik nr 4
5) Statut Sołectwa Broniec – załącznik nr 5
6) Statut Sołectwa Grodzisko – załącznik nr 6
7) Statut Sołectwa Kolonia Łomnicka – załącznik nr 7
8) Statut Sołectwa Kucoby – załącznik nr 8
9) Statut Sołectwa Leśna – załącznik nr 9
10) Statut Sołectwa Łomnica – załącznik nr 10
11) Statut Sołectwa Łowoszów – załącznik nr 11
12) Statut Sołectwa Sowczyce – załącznik nr 12
13) Statut Sołectwa Stare Olesno – załącznik nr 13
14) Statut Sołectwa Świercze – załącznik nr 14
15) Statut Sołectwa Wachów – załącznik nr 15
16) Statut Sołectwa Wachowice – załącznik nr 16
17) Statut Sołectwa Wojciechów – załącznik nr 17
18) Statut Sołectwa Wysoka – załącznik nr 18
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 marca 2003r w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Olesno.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bodzanowice,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bodzanowice,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bodzanowice,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bodzanowice.
2. Sołectwo Bodzanowice, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Bodzanowice.
3. Sołectwo obejmuje obszar 2.216,39ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.

i Burmistrza

o rozpatrzenie spraw, których załatwienie

II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
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§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
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9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
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2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Borki Małe
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Borki Małe,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Borki Małe,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Borki Małe,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Borki Małe.
2. Sołectwo Borki Małe, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Borki Małe.
3. Sołectwo obejmuje obszar 789.25ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Borki Wielkie
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Borki Wielkie,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Borki Wielkie,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Borki Wielkie,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Borki Wielkie.
2. Sołectwo Borki Wielkie, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Borki Wielkie.
3. Sołectwo obejmuje obszar 2.552,85ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Boroszów
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Boroszów,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Boroszów,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Boroszów,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Boroszów.
2. Sołectwo Boroszów, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Boroszów.
3. Sołectwo obejmuje obszar 908,42ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Broniec
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Broniec,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Broniec,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Broniec,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Broniec.
2. Sołectwo
Broniec, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Broniec.
3. Sołectwo obejmuje obszar 581,42ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Grodzisko
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Grodzisko,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Grodzisko,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Grodzisko,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Grodzisko.
2. Sołectwo Grodzisko, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Grodzisko.
3. Sołectwo obejmuje obszar 775,61ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.

Id: C34FB61B-8908-4368-970E-2A855FA67D24. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Kolonia Łomnicka
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Kolonia Łomnicka,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Kolonia Łomnicka,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Kolonia Łomnicka,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Kolonia Łomnicka.
2. Sołectwo Kolonia Łomnicka, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej
zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Kolonia Łomnicka.
3. Sołectwo obejmuje obszar 1.136,59ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

Id: C34FB61B-8908-4368-970E-2A855FA67D24. Podpisany

Strona 3

5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Kucoby
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Kucoby,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Kucoby,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Kucoby,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Kucoby.
2. Sołectwo Kucoby, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Kucoby.
3. Sołectwo obejmuje obszar 384,46ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,

Id: C34FB61B-8908-4368-970E-2A855FA67D24. Podpisany

Strona 2

4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Leśna
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Leśna,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Leśna,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Leśna,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Leśna
2. Sołectwo Leśna, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Leśna.
3. Sołectwo obejmuje obszar 2.219,71ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Łomnica
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Łomnica,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Łomnica,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Łomnica,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Łomnica.
2. Sołectwo
Łomnica, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Łomnica.
3. Sołectwo obejmuje obszar 1.918,57ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Łowoszów
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Łowoszów,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Łowoszów,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Łowoszów,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Łowoszów.
2. Sołectwo Łowoszów, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Łowoszów.
3. Sołectwo obejmuje obszar 747,31ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Sowczyce
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Sowczyce,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Sowczyce,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Sowczyce,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Sowczyce.
2. Sołectwo Sowczyce, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Sowczyce.
3. Sołectwo obejmuje obszar 835,92ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Stare Olesno
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Stare Olesno,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Stare Olesno,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Stare Olesno,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Stare Olesno.
2. Sołectwo Stare Olesno, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Stare Olesno.
3. Sołectwo obejmuje obszar 1.098,72ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz,
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Świercze
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Świercze,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Świercze,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Świercze,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Świercze.
2. Sołectwo Świercze, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Świercze.
3. Sołectwo obejmuje obszar 1.629,27ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Wachów
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wachów,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wachów,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wachów,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wachów.
2. Sołectwo
Wachów, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Wachów.
3. Sołectwo obejmuje obszar 743,42ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Wachowice
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wachowice,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wachowice,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wachowice,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wachowice.
2. Sołectwo Wachowice, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Wachowice.
3. Sołectwo obejmuje obszar 196,09ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.

Id: C34FB61B-8908-4368-970E-2A855FA67D24. Podpisany

i Burmistrza

o rozpatrzenie spraw, których załatwienie

Strona 1

II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Wojciechów
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wojciechów,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wojciechów,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wojciechów,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wojciechów.
2. Sołectwo Wojciechów, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Wojciechów.
3. Sołectwo obejmuje obszar 2.577,78ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XX/156/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
STATUT
Sołectwa Wysoka
Gmina Olesno
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wysoka,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Olesna,
4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna,
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wysoka,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wysoka,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wysoka.
2. Sołectwo
Wysoka, jest jednostką pomocniczą Gminy Olesno, powołaną w celu realizacji jej zadań
wynikających z przepisów prawa, Statutu gminy a w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
samorządowej mieszkańców.
§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania i przebywających
z zamiarem stałego pobytu na terenie sołectwa.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Wysoka.
3. Sołectwo obejmuje obszar 1.276,71ha.
I Organizacja i zakres działania sołectwa
§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, a w szczególności:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych spraw związanych
z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza
w zakresie utrzymania czystości , spokoju i porządku publicznego,
3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów i urządzeń komunalnych będących w użytkowaniu sołectwa,
4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa i bieżące korzystanie z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz pobieranie dochodów z tego mienia,
§ 4. 1. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską i Burmistrza konsultacji projektów
uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
wykracza poza możliwości sołectwa.
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II. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 5. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze zwani dalej samorządem mieszkańców sołectwa.
3. W Zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują
na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Rady Sołeckiej,
2) Co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Oleśnie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, w sytuacjach, gdy jest do tego zobowiązany,
Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz.
§ 7. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni mieszkańcy przez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń w sołectwie i w inny przyjęty w sołectwie sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców Sołectwa.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
mieszkańców na zebraniu,

zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych

3. Uchwały i opinie podjęte podczas Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi,
4. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy
rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,

załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do

5. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
III. Organy Sołectwa
§ 9. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.
2. Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 10. 1. Samorząd mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego:
1) wybiera i odwołuje Sołtysa oraz Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy Sołtysa,
3) podejmuje uchwały, mające charakter opinii w sprawach tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia sołectwa
i zmiany nazwy sołectwa,
4) podejmuje uchwały mające charakter opinii w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu: dotyczy to w szczególności spraw zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia i najmu mienia gminnego,
5) podejmuje inne uchwały w sprawach istotnych dla sołectw oraz w sprawach określonych przepisami prawa,
6) upoważnia Sołtysa do przedstawienia organom gminy w okresie między zebraniami, opinii i wniosków
w sprawach z zakresu działania sołectwa.
§ 11. 1. Sołtys:
1) zwołuje Zebrania Wiejskie, z wyjątkiem zebrań określonych w § 10 ust.1 pkt 1, ustalając dzień, godzinę,
miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad oraz informuje o tym mieszkańców na 7 dni przed terminem
zebrania,
2) przygotowuje projekty uchwał,
3) występuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami mieszkańców w rozwiązaniu problemów sołectwa,
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4) organizuje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, podaje informacje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem, i Radą Sołecką w realizacji zadań sołectwa,
6) składa raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności, w tym z zadań z funduszu
sołeckiego
7) reprezentuje mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
8) zarządza, gospodaruje i administruje składnikami mienia komunalnego przekazanymi sołectwu przez Gminę,
9) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
10) wnioski składane organom gminy przekazuje do wiadomości radnemu z danego okręgu wyborczego,
11) zawiadamia radnego z danego okręgu wyborczego o każdym zwołanym Zebraniu Wiejskim oraz
o posiedzeniu Rady Sołeckiej, w którym radny może uczestniczyć z głosem doradczym oraz wyrażać opinie
w kwestiach rozpatrywanych spraw.
§ 12. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.
IV. Tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa, o których
mowa w § 5 pkt. 2.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonywany jest zwykłą większością głosów.
3. Zebranie mieszkańców Sołectwa uprawnionych do glosowania stale zamieszkujących na obszarze
Sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając
dzień, miejsce, i godzinę Zebrania Wiejskiego.
4. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania,
5. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do glosowania.
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stwierdza
ważność Zebrania Wiejskiego podając powyższe do protokołu.
7. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
8. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
9. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie
w razie jego nieobecności.
§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Mieszkańcy głosują na opieczętowanych kartach do glosowania przy czym za głosy ważne uznaje się te,
które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
2) przeprowadzenie głosowania
3) ustalenie wyników glosowania
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
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5) ogłoszenie wyników wyborów
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów,
5. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem Wiejskim i mogą być
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu
i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii publicznej.
2. Na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej lub mieszkańców sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 50%
liczby uczestniczących w Zebraniu Wiejskim podczas którego wybrano obecnego sołtysa, Zebranie Wiejskie może
odwołać Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem ich kadencji.
3. Odwołanie Sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej następuje zwykłą większością głosów w
trybie ich powołania .
4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego,
chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zarządza nowe wybory w terminie do
30 dni.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można dokonać na tym samym zebraniu,
które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Nowe wybory odbywają się według zasad określonych w §13 i §14 niniejszego statutu.
V. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 17. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji poprzez lustrację sołectwa
i ocenę stanu sołectwa na sesji Rady Miejskiej przy czym sołectwo winno być zlustrowane przynajmniej raz
w kadencji.
3. Burmistrz oraz Rada Miejska ma prawo wglądu do dokumentów oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
4. Burmistrz stwarza warunki aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób najbardziej
efektywny.
5. Burmistrz jeżeli uzna uchwały organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami sołectwa:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Burmistrza
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego
§ 19. Sprawy sporne pomiędzy organami sołectwa dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada
Miejska.
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