Projekt
Uchwała Nr XL/…/2022
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 13 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30
marca 2000 r. w sprawie Statutu Sołectw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000
roku w sprawie Statutu sołectw wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie statutów sołectw
Gminy Święciechowa”;
2) w załączniku nr 1 – statut Sołectwa Henrykowo:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo

Henrykowo

działa

na

podstawie

przepisów

prawa,

a

w

szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,

b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3. O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.
§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.

3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.

osoby z nią

§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.

2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.

1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.

§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 2 – statut Sołectwa Strzyżewice:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo

Strzyżewice

działa

na

podstawie

przepisów

prawa,

a

w

szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Gminy.
3. O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4.

Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.
§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 10
mieszkańców sołectwa.

3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w
liczbie 5 członków. Wójt powołuje do komisji 4 osoby spośród zgłoszonych
kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

2.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie mniejszej niż 4 - wójt ustala liczebność Komisji i powołuje w jej skład
wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że komisja nie może
liczyć mniej niż 3 członków.

3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 3 członków Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład
komisji liczył 3 osoby.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 4 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.

3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 5 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 5 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone

niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

uzupełniających.

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,

„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 3 – statut Sołectwa Długie Stare:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Długie Stare działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:

a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;

7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3. O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;

j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien

zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.
§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz

miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 10
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
3.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w
liczbie 5 członków. Wójt powołuje do komisji 4 osoby spośród zgłoszonych
kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

4.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie mniejszej niż 4 - wójt ustala liczebność Komisji i powołuje w jej skład
wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że komisja nie może
liczyć mniej niż 3 członków.

3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 3 członków Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład
komisji liczył 3 osoby.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 4 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 5 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 5 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 4 – statut Sołectwa Krzycko Małe:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Krzycko Małe działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 – statut Sołectwa Piotrowice:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Piotrowice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 – statut Sołectwa Niechłód:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Niechłód działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 – statut Sołectwa Lasocice - Ogrody:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Lasocice - Ogrody działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez
Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 10
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w
liczbie 5 członków. Wójt powołuje do komisji 4 osoby spośród zgłoszonych
kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

2.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie mniejszej niż 4 - wójt ustala liczebność Komisji i powołuje w jej skład
wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że komisja nie może
liczyć mniej niż 3 członków.

3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 3 członków Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład
komisji liczył 3 osoby.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 4 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.

§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 5 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.

1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 5 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 8 – statut Sołectwa Trzebiny:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Trzebiny działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzanie przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

Gminy

w

sprawach

o

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji
przez Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do
niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 – statut Sołectwa Długie Nowe:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Długie Nowe działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez
Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 5
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 3 członków. Wójt powołuje do

komisji 2 osoby spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej lub
zgłoszenia tylko

jednego kandydata Wójt powołuje w skład komisji kolejną lub

kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład komisji liczył 3 osoby.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 2 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
4. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.

2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)
4)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,
protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 3 znaki X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 3 osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa

lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.
§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do
niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 – statut Sołectwa Gołanice:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Gołanice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),
- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez
Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.
4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.

§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 10
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w
liczbie 5 członków. Wójt powołuje do komisji 4 osoby spośród zgłoszonych
kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

2.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie mniejszej niż 4 - wójt ustala liczebność Komisji i powołuje w jej skład
wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że komisja nie może
liczyć mniej niż 3 członków.

3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 3 członków Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład
komisji liczył 3 osoby.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 4 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.
5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.

§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 5 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.
Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.

1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 5 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do
niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 11 – statut Sołectwa Przybyszewo:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Przybyszewo działa na podstawie przepisów prawa,

a w

szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),

- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez
Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.

4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.
§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 10
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w
liczbie 5 członków. Wójt powołuje do komisji 4 osoby spośród zgłoszonych
kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

2.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie mniejszej niż 4 - wójt ustala liczebność Komisji i powołuje w jej skład
wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że komisja nie może
liczyć mniej niż 3 członków.

3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 3 członków Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie, tak aby skład
komisji liczył 3 osoby.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 4 osoby wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.

5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 5 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.

Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 5 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do
niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 12 – statut Sołectwa Święciechowa:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Sołectwo Święciechowa działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zmianami),
- uchwały Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.
poz. 6964 ),

- niniejszego Statutu.”;
b) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.”;
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:
a) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury i oświaty, sportu, wypoczynku, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i innych dotyczących Sołectwa,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
sołectwa.
2.

Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego,

stanowiącego własność Gminy Święciechowa na zasadach określonych w
uchwałach Rady Gminy, niniejszym Statucie oraz w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;
2) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
4) występowanie z wnioskami i postulatami do Rady Gminy lub Wójta o
rozpatrzenie

spraw,

których

załatwienie

wykracza

poza

możliwości

mieszkańców Sołectwa;
5) współpracę z radnymi;
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.”
d) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji

społecznej

projektów

uchwał

Rady

Gminy

w

sprawach

o

podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa;
5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i kierowanie do nich wniosków
dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi;
7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez
Radę Gminy projektów uchwał.”
e) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy i posiadanych kompetencji
załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub
sołtysa.”;
f) Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ III
SOŁTYS, RADA SOŁECKA I ICH ZADANIA”
g) w § 9 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 skreśla się;
h) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrania wiejskiego,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i
Wójta Gminy,
4) wpływanie na aktywność działań mieszkańców służącą poprawie warunków
życia i gospodarki w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Wójta Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta
Gminy,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację z swojej działalności.”
i) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć:
1) w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, o których mowa w ust. 1
sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również
zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w wysokości ustalonej
przez Radę.”;
j) § 12 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w kwartale.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje, przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach
będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
3) wspomaga sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
zadań.”
k) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed
upływem kadencji, na zasadach określonych w § 33.”
l) w § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie wiejskie zwołuje:
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w
głosowaniu;
2) Rada Gminy lub Wójt Gminy.”
ł) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta
Gminy winno się odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”;
m) w § 17:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub przewodniczący zebrania wybrany
przez zebranie.”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentom możliwości omówienia spraw
przedstawionych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys winien
zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy
wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu.”;
n) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w
organizacji zebrań – Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu
Gminy.”;
o) Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyborów SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 20.
1.

Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, określając ich datę,

godzinę, siedzibę sołeckiej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
2.

Zarządzenie o wyborach sołtysa oraz członków rady sołeckiej podaje się do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, co najmniej 60 dni przed
terminem wyborów.
3.

Kandydować na sołtysa oraz na członka rady sołeckiej może każdy

mieszkaniec sołectwa, posiadający prawo wybierania.
4. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje na jego obszarze oraz posiada czynne prawo
wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
§ 21.
1.

Wybory przeprowadza się w Sołectwie, które stanowi obwód wyborczy.

2.

Wybory przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych

przez Wójta.
3.

Osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do

głosowania swoim podpisem w spisie wyborców.

4.

Każdy głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania na sołtysa i jedną

kartę do głosowania na członków rady sołeckiej.
§ 22.
1.

Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zgłaszani są w terminie

określonym w kalendarzu wyborczym.
2.

W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się osobę kandydata na

sołtysa lub na członka rady sołeckiej podając jego imię, nazwisko, PESEL oraz
miejsce zamieszkania. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20
mieszkańców sołectwa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa lub rady sołeckiej należy dołączyć
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgłaszający może wskazać także jednego
kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej, o której mowa w § 20, podając
jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Zgłoszenie musi zawierać pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5.

Prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje

każdemu dorosłemu mieszkańcowi sołectwa.
6.

Wójt dokonuje rejestracji zgłoszeń, a w przypadku stwierdzenia wad w

zgłoszeniu, wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie trzech dni.
§ 23.
1.

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza powołana przez Wójta w

liczbie 9 członków. Wójt powołuje do

komisji 8 osób spośród zgłoszonych

kandydatów oraz jedną osobę, którą sam wskaże, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .
2.

W przypadku zgłoszenia do składu sołeckiej komisji wyborczej kandydatów w

liczbie mniejszej

niż 8

- wójt ustala liczebność komisji i powołuje w jej skład

wszystkich zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem, że Komisja nie może liczyć
mniej niż 5 członków.
3. Jeżeli Komisja powołana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, łącznie z
osobą wskazaną przez Wójta, miałaby składać z mniej niż 5 członków, Wójt powołuje
w skład komisji kolejną lub kolejne osoby wskazane przez siebie tak aby skład
komisji liczył 5 osób.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej jest większa
niż 8 osób wówczas Wójt Gminy ustala skład sołeckiej komisji wyborczej w drodze
losowania z wyłączeniem osoby wskazywanej przez Wójta.

5. Zmian i uzupełnień w składzie sołeckiej komisji wyborczej dokonuje Wójt, w trybie
właściwym dla ich powołania.
§ 24.
1.

Członkowie sołeckiej komisji wyborczej powierzone im funkcje pełnią

społecznie, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta. Członkowie sołeckiej
komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
2. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być każda osoba, posiadająca prawo
wybierania, z wyłączeniem osoby wskazanej przez Wójta.
3.

Osoba powołana w skład sołeckiej komisji wyborczej traci członkostwo, w

przypadku:
1)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej ,

2)

kandydowania na sołtysa wsi lub członka rady sołeckiej

osoby z nią

spokrewnionej lub spowinowaconej do II stopnia włącznie.
§ 25.
1.

Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:

1)

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem zasad wyboru w miejscu i

czasie głosowania,
3)

ustalenie wyników głosowania.

§ 26.
1.

Jeżeli na sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania

nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
2.

O wyborze sołtysa w przypadku, o którym mowa ust. 1 Wójt Gminy

zawiadamia wyborców danego Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
§ 27.
1.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa

w § 22 ust. 1, Wójt termin ten przedłuża o 3 dni, informując o tym mieszkańców
Sołectwa.
2.

Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden

kandydat, wówczas wybór sołtysa dokonany będzie po zakończeniu Zebrania
Wiejskiego zwołanego przez Wójta w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

3.

Wybory sołtysa, o których mowa w ust. 2 przeprowadza Sołecka Komisja

Wyborcza powołana przez Wójta spośród Kandydatów zgłoszonych przez Zebranie
Wiejskie. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
Wójt Gminy ustala wzory:
1)

zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2)

karty do głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3)

protokołu z przeprowadzonego losowania składu Komisji Wyborczej,

4)

protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

§ 29.
1.

Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej przeprowadza się w

lokalu sołeckiej komisji wyborczej w dniu i godzinach wyznaczonych w kalendarzu
wyborczym w sposób tajny.
2.

Lokal wyborczy powinien być urządzony w sposób zapewniający godny i

swobodny przebieg aktu głosowania. W lokalu wyborczym powinna znajdować się w
szczególności urna wyborcza, miejsca zapewniające tajność głosowania oraz godło
państwowe.
§ 30.
Na karcie do głosowania na sołtysa oraz na karcie do głosowa na członków rady
sołeckiej umieszcza się :
1) w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów,
2) kratkę przy każdym kandydacie z lewej strony nazwiska,
3) u dołu odcisk pieczęci sołeckiej komisji wyborczej oraz informację o sposobie
głosowania i pieczęć Gminy.
§ 31.
1.

Kart przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod

uwagę przy obliczeniach wyników.
2.

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią

sołeckiej komisji wyborczej są nieważne. Karty pozostałe, są kartami ważnymi.
3.

Głos ważny jest wtedy, gdy wyborca postawił na karcie do głosowania znak

"X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata na sołtysa oraz co najmniej
jeden znak i nie więcej niż 9 znaków X przy kandydatach na członków rady sołeckiej.

Pozostałe głosy są głosami nieważnymi.
§ 32.
1.

Za wybranego na sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej

ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych członków rady sołeckiej uznaje się 9 osób, które uzyskały
największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą
do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
niezwłocznie, po podliczeniu głosów. Losowanie przeprowadza przewodniczący
sołeckiej komisji wyborczej, w obecności członków komisji.
4.

Sołecka komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów

na drzwiach lokalu wyborczego niezwłocznie, po jego sporządzeniu.
§ 33.
1.

Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być w trakcie kadencji przez Zebranie

Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1)

nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2)

naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścili się czynu wskutek, którego utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.
2.

Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

zainteresowanego.
3.

Odwołanie sołtysa lub członków

rady sołeckiej następuje w obecności co

najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.

W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub członka rady sołeckiej

zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji zwykłą większością
głosów w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5.

Niepodjęcie uchwały przez zebranie wiejskie w terminie określonym w ust. 4

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
§ 34.
1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1)

śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej,

2)

pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej,

3)

odwołania przed upływem kadencji,

4)

utraty prawa wybieralności.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wójt niezwłocznie, po wygaśnięciu

mandatu, zarządza wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
3.

W przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa lub członka

rady sołeckiej, lub gdy z innych powodów nie jest możliwe obsadzenie funkcji sołtysa
lub

członka

rady

sołeckiej,

Wójt

zarządza

przeprowadzenie

wyborów

uzupełniających.
4.

Wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej nie przeprowadza

się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie
obowiązki sołtysa lub członka rady sołeckiej wykonuje osoba wyznaczona przez
Wójta spośród mieszkańców Sołectwa.
5.

O przypadkach powierzenia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej

określonych w ust. 4 Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
6.

Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających

sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
§ 35.
Wybory uzupełniające rady sołeckiej lub jej członka przeprowadza się analogicznie
do zasad określonych w § 29 - § 32 niniejszego Statutu.
p) po ROZDZIALE V dodaje się ROZDZIAŁ Va i V b o następującym brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD
DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA.
§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.
3. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
4. Funkcję, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji,
danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
6. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w Statucie Gminy
Święciechowa stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność
stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności
może być przez Wójta uchylona.
3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, Sołectwu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
rozstrzygnięcia.”,
„ROZDZIAŁ V b
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 38.
1.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.

Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa wpływają na rachunek budżetu

Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 39.
1. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym
są środki wydzielone z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.”
r) dotychczasowe oznaczenie „§ 28.” Otrzymuje oznaczenie „§ 40.”;
s) dotychczasowe oznaczenie „§ 29.” Otrzymuje oznaczenie „§ 41.”;
t) załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do
niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak

