
 

 Załącznik do Uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej                          

w Stawiszynie z dnia 28.03.2019r 

 

STATUT SOŁECTWA DŁUGA WIEŚ TRZECIA 

 

Rozdział 1. 

 

Nazwa i teren działania.  

 

§ 1. 

 

1. Ogół mieszkańców sołectwa tworzy wspólnotę samorządową. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi : SOŁECTWO Długa Wieś Trzecia. 

3. Siedzibę Sołtysa oznacza tabliczka „Sołtys ” na budynku. 

 

§ 2. 

 

1. Sołectwo Długa Wieś Trzecia zwane dalej „sołectwem” jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta 

Stawiszyn, zwanej dalej „Gminą”  

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności : 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm.) 

- Statutu Gminy i Miasta Stawiszyn; 

- niniejszego Statutu 

§ 3. 

 

1.Teren działania sołectwa obejmuje wieś : Długa Wieś Trzecia; 

2. Sołectwo używa pieczęci: 

1) nagłówkowej: „Sołectwo Długa Wieś Trzecia Gmina i Miasto Stawiszyn”; 

2) sołtysa: „Sołtys Sołectwa Długa Wieś Trzecia (imię i nazwisko Sołtysa),                            

 

Rozdział 2. 

 

Organizacja i zakres działania. 

 

§ 4. 

1. Organami sołectwa są 

1) Zebranie wiejskie, 

2) Sołtys, 

3) Rada Sołecka, 

 

2. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej trwa 5 lat, od dnia wyboru. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej 

4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 

dnia wyborów do Rady Miejskiej. 

 

§ 5. 

 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 

 

 



 

 

 

§ 6. 

 

1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi sołectwa należy : 

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, 

wypoczynku 

i innych związanych z miejscem zamieszkania, 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, 

5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych                           

z warunkami życia na wsi. 

2. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy                   

i Miasta Stawiszyn powierzonego przez Radę Miejską,   w drodze odrębnej uchwały. 

3. Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały może przekazać sołectwu do realizacji zadania na 

zasadach określonych w ustawie o funduszu sołeckim. 

 

§ 7. 

 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa , 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej 

projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 

poza możliwości mieszkańców sołectwa, 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa, 

6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi. 

 

§ 8. 

 

Zebranie wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radę 

Miejską projekty uchwał w sprawach : 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) przepisów prawa miejscowego, 

3) innych uchwał Rady Miejskiej, 

 

§ 9. 

 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Stawiszyna. 

2. Burmistrz Stawiszyna w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub 

przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub Sołtysa. 

 

§ 10. 

 

Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach 

ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z 

tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób 

albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to 

uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia interes społeczny mieszkańców 

sołectwa. 



 

 

 

§ 11. 

 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo  nawiązuje współpracę  z samorządami mieszkańców 

sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres  i sposób wykonania wspólnych zadań, 

może podejmować wspólne uchwały. 

 

Rozdział 3. 

 

Sołtys i Rada Sołecka 

 

§ 12. 

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej 

łączności między sołectwem, a Radą Miejską i Burmistrzem Stawiszyna , mieszkańcy sołectwa 

wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu 

wiejskim zwołanym przez Burmistrza Stawiszyna. 

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny. 

3. Sołtys otrzymuje zwrot kosztów działalności w postaci diety określonej w Uchwale Rady Miejskiej. 

. 

§ 13. 

1. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Stawiszyna, 

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków 

życia 

w sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Stawiszyna, 

6) uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza Stawiszyna, 

7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku, 

8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej. 

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przekłada informacje o swej działalności. 

 

§ 14. 

 

1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 

również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców. 

 

§ 15. 

 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. 

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób po zatwierdzeniu na zebraniu wiejskim. 

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.                       

4.Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na pół roku. Posiedzeniom przewodniczy 

Sołtys. 

6. Rada Sołecka w szczególności : 

1) opracowuje i przekłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 

rozpatrywania przez zebranie, 

2) opracowuje i przekłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu, 



3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców                              

w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 

4) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację, 

5) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym, 

6) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań. 

7. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej. 

 

§ 16. 

 

Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utraci zaufanie mieszkańców 

sołectwa. 

 

Rozdział 4. 

 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał. 

 

§ 17. 
 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa. Prawo 

do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający 

na nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawo wyborcze. 

 

§ 18. 

 

1.Zebranie wiejskie jest zwoływane z inicjatywy sołtysa, Burmistrza, Rady 

Miejskiej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału 

w głosowaniu. Zebranie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia wniosku. 

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa 

razy w roku. 

3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 

dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest 

zwoływane, określenie daty, godziny, miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku 

obrad. 

4. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 
 

§ 19. 

 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 

1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 

    1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jednak nie mniej niż 10 osób; 

2)  Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw” 
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego 

głosowania nad konkretną sprawą. 

 

§ 20. 

 

1.Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 prowadzi sołtys. 

2. W przypadku nieobecności sołtysa trwającej dłużej niż 20 dni zebranie wiejskie 

prowadzi członek rady sołeckiej wskazany przez Burmistrza. 



3. Sołtys lub członek rady sołeckiej składa zebraniu wiejskiemu sprawozdanie 

z realizacji uchwał, wniosków i opinii poprzedniego zebrania. 

 

§ 21.  

 

1.W głosowaniu udział biorą jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa, o których 

mowa w § 17. 

2. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie przewodniczący zebrania. 

 

§ 22. 

 

W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub 

upoważnione przez niego osoby do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w 

zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą 

sprawy stanowiące przedmiot obrad. 

 

§ 23. 

 

1.Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać: 

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w przypadku zebrania wyborczego, 

w którym terminie zebranie się odbywa; 

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, 

nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta; 

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji; 

4) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, 

5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie 

zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał; 

6) uchwały podjęte w trakcie zebrania; 

7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

 

§ 24. 

 

Protokół z zebrania sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po odbyciu 

zebrania. 
 

§ 25. 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, 

zgodnie z wymogami Statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczący jego obradom, 

3.Jeżeli Sołtys nie może prowadzić obrad Zebrania wiejskiego wyznacza członka Rady Sołeckiej, 

który przejmuje jego uprawnienia i obowiązki na czas określony. 

4.W przypadku nieobecności Sołtysa Zebranie Wiejskie może wyznaczyć inną osobę na 

przewodniczącego. 

5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłużonego przez Sołtysa. 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów do spraw rozpatrywanych na zebraniu. 

 

Rozdział 5. 

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

 

§ 26. 

 



1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, 

zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania 

wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.  

2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się                   

do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

 
§ 27. 

 

1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 

obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w 

kolejnym terminie (ten sam dzień, po upływie 15 minut) mogą być przeprowadzone bez względu na 

liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania 

listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. 

 

§ 28. 

 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie, co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych 

uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka 

Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań Komisji należy : 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów , 

- przeprowadzenie głosowania, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący zebrania. 

 

§ 29. 

 

1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 

2. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. 

3. Każdy stały mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłaszania kandydatów na 

Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, bezpośrednio w czasie obrad Zebrania Wiejskiego. 

4.Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5.Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania. 

   1) Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 

   2) Wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią Gminy i Miasta 

Stawiszyn. 

   3) Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca może udać się do miejsca, w którym pracuje 

komisja, zapewniającego tajność głosowania. 

4) Kartę do głosowania wyborca oddaje członkowi komisji w taki sposób, aby strona zadrukowana 

była niewidoczna (np. poprzez wrzucenie do urny). 

6.Głosowanie na sołtysa w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata.                                                                                                                            

1) Karty ostemplowane są pieczęcią Gminy i Miasta Stawiszyn                                                                     

2)Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: „Karta do głosowania      

w wyborach sołtysa wsi w sołectwie (nazwa sołectwa) ;                                                                                                           

3) Z lewej strony umieszczone są kratki,  obok których wpisuje się nazwiska kandydatów, w porządku 

alfabetycznym.                                                                                                                                   

4)Dokonuje się wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

wybranego kandydata na sołtysa.                                                                                                        

5)Jeżeli na karcie do głosowania głosujący postawi:                                                                                           

- znak „x”   w kratkach z lewej strony przy nazwiskach kilku kandydatów,                                                    



-nie postawił znaku „x” w żadnej kratce,                                                                                                                     

-wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt.4- jego głos uważa się za nieważny. 

6) Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.                                    

Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.                                                         

7) Kandydata na sołtysa  uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał największą ilość 

głosów.                                                                                                                                                                        

7. Głosowanie na sołtysa w przypadku zgłoszenia jednego kandydata                                                                    

1) Karty ostemplowane są pieczęcią Gminy i Miasta Stawiszyn;                                                                    

2)Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w 

wyborach sołtysa wsi (nazwa sołectwa) oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem  (imię i nazwisko 

kandydata) na sołtysa wsi ( nazwa sołectwa);                                                                                                   

3) Obok nazwiska z  lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, 

druga nad wyrazem „nie”;                                                                                                                                        

4) Dokonuje się wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak” opowiadając się 

w ten sposób za wyborem lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób przeciwko 

wyborowi tego kandydata;                                                                                                                                       

5) Jeżeli na karcie do głosowania głosujący postawi:                                                                                                

- znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „tak”, jak i w kratce nad wyrazem „nie”;                                        

- nie postawił znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak” ani nad wyrazem „nie”;                                                   

- wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1  jego głos uważa się za nieważny.                                                     

6) Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisje Skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart 

całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę;                                                          

7)Kandydata na sołtysa  uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów;                             

8.Głosowanie na Radę Sołecką.                                                                                                                               

1) Karty ostemplowane są pieczęcią Gminy i Miasta Stawiszyn;                                                                                     

2)Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w 

wyborach Rady Sołeckiej  w sołectwie: (nazwa sołectwa);                                                                                      

3) Z lewej strony umieszczone są kratki,  obok których wpisuje się nazwiska kandydatów do Rady 

Sołeckiej, w porządku alfabetycznym.                                                                                                          

4)Dokonuje się wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 

najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi ustalona liczba członków rady (§ 15 ust.2 statutu)                                           

5) Jeżeli na karcie do głosowania głosujący postawi: 

-znak „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk większej liczby  kandydatów, niż  ustalona liczba 

członków rady;                                                                                                                                                                                    

-nie postawił znaku „x” w żadnej kratce                                                                                                                     

-Wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1  

- jego głos uważa się za nieważny. 

6) Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisje Skrutacyjną  

są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. 

7) Kandydatów za wybranych do Rady Sołeckiej   uważa się tych którzy w głosowaniu uzyskali 

największą ilość głosów. 

8)Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza 

dla nich miejsc mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej 

mandatów nieobsadzonych z udziałem jedynie kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów 

 

§ 30 

 

1.Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być wniesiony protest do Rady Gminy 

z powodu naruszenia przepisów Statutu Sołeckiego dotyczących głosowania lub ustalenia wyników 

głosowania, mającego wpływ na wynik wyborów. 



2. Protest może wnieść osoba uprawniona do głosowania, która potwierdziła własnoręcznym podpisem 

na liście udział w Zebraniu Wiejskim zwołanym w celu wyborów organów, terminie 7 dni od dnia 

wyborów. 

3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty na piśmie oraz przedstawić lub wskazać dowody 

na których opiera swoje zarzuty. 

4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której: 

1) Stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa, mającej wpływ na 

dokonany wybór oraz stwierdza nieważność wyborów w całości lub w części, 

2) Stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i 

protest oddala. 

5. Protest zostaje odrzucony, jeśli został złożony z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa 

w ust. 2. 

6. W sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów w całości lub części, Rada wyznacza nowy termin 

wyborów. 

 

§ 31. 

Wybranemu Sołtysowi Burmistrz wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt wyboru 

i określa datę rozpoczęcia kadencji. 

§ 32 . 

 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim                    

i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych 

obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu 

dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

 

Rozdział 6  

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

 

§ 33 

 

1. Mandat sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) zrzeczenia się pełnienia funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej; 

3) odwołania przed upływem kadencji; 

4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). 

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

uzupełniające. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Stawiszyna zwołuje Zebranie wiejskie dla 

wyboru nowego Sołtysa. Jeżeli wygaśnięcie mandatu Sołtysa nastąpiło 6 miesięcy przed upływem 

kadencji, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Do czasu wyboru nowego Sołtysa jego 

obowiązki pełni najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej, który wyraził zgodę na pełnienie 

obowiązków. 

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej 

przeprowadza samodzielnie Zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa 

5. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio. 

  

§ 34 

 

1.O odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może wystąpić: 

1) Burmistrz, 

2) grupa mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/10 uprawnionych do głosowania 

mieszkańców Sołectwa. 

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymaga formy pisemnej i powinien 

zawierać uzasadnienie. 



3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 kierowany jest do Rady Miejskiej. 

4. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego. 

5. Odwołanie następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze. 

 

Rozdział 7 

 

Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa 

 

§ 35 
 

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z 

prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

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

i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów 

4. Organem kontroli nad działalnością Sołectwa jest Rada Miejska przy pomocy komisji 

Rewizyjnej. 

 

§ 36 

 

1.Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza 

Burmistrz i wstrzymuje ich wykonanie. 

2.Uchwała nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być 

przez Burmistrza uchylona.  

 

Rozdział 8 

 

Postanowienie końcowe 

 

§ 37 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy 

oraz obowiązujących ustaw. 

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


