STATUT SOŁECTWA
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
1. Sołectwo Czartów jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej
mieszkańców.
2. Obszarem działania Sołectwa jest obszar geodezyjny w skład, którego
wchodzą miejscowości:
Czartów.
3. Siedzibą Sołectwa jest wieś Czartów.
4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Krzeszyce.

§2
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa
Czartów.
§3
1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego
mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
1) opiniowanie przedstawionych Sołectwu przez organy Gminy zagadnień
2) występowanie do organów Gminy z wnioskiem, postulatami, opiniami
oraz inicjatywą określonych działań istotnych dla Sołectwa.
§4
Sołectwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst:
Dz. U. NR 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami).

2) uchwałą Rady Gminy Krzeszyce z dnia 09 lutego 1999r. Nr IV/25/1999
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa.

§5
Sołectwo korzysta z przekazanego mu mienia gminnego i rozporządza
dochodami z tego źródła.

§6
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę
z sąsiednimi sołectwami oraz zawiązać porozumienia określające zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadań.

ROZDZIAŁ II
ORGANY SOŁECTWA

§7
1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie
2) Sołtys
3) Rada Sołectwa

2. Zebranie Wiejskie może powoływać ze swojego grona stałe lub doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład
osobowy.

§8
Organem stanowiącym (uchwałodawczym) Sołectwa jest Zebranie Wiejskie
grupujące pełnoletnich mieszkańców Sołectwa, mających stałe miejsce
zameldowania na jego terenie oraz czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§9
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Rady Sołeckiej, Rady Gminy lub Zarządu Gminy
3) na pisemny wniosek co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak
nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1
pkt. 2 i 3, zwołuje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
wniosku.
4. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie poprzez rozplakatowanie zawiadomień
o zebraniu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa, na
co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem zebrania.

§10
1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. W przypadku nieważności Zebrania z przyczyny, o której mowa w ust. 1
Sołtys zwołuje drugie Zebranie w tym samym dniu po upływie 1 godziny.
Drugie Zebranie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim osób.

§11
Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1. zajmowane stanowiska, wyrażanie opinii i występowanie z wnioskiem
w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
4. dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Sołectwa, jeżeli
wynika to z przepisów odrębnych,
6. ustalenie dla Sołtysa i rady Sołeckiej zadań do realizacji między zebraniami
wiejskimi.

§12
1. W głosowaniu na zebraniu Wiejskim biorą udział jedynie uprawnieni
mieszkańcy sołectwa.
2. Za uprawnionego mieszkańca Sołectwa uważa się osobę mającą czynne
prawo wyborcze do Rady Gminy, zamieszkałą na stałe na terenie
Sołectwa.
3. W zebraniu Wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy
i Zarządu Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień,
przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące
przedmiot obrad oraz inne osoby bez prawa głosowania, chyba, że są
uprawnionymi do głosowania mieszkańcami Sołectwa.

§13
Zebranie Wiejskie prowadzi Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§14
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru
i odwołania Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, które podejmowane
są w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego
głosowania także w innych sprawach, niż wymienione w ust. 1.
3. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, ze przechodzi wniosek
lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów „za”.
Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup
głosujących „za” czy „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Sołtysa.
4. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu tajnym, powtarza się

głosowanie do uzyskania wymaganej większości.

§15
1. Kopię każdej uchwały Zebrania Wiejskiego przekazuje się Zarządowi Gminy
w terminie 7 dni od jej podjęcia.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego wykonuje Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej.
3. O sposobie załatwienia spraw Sołtys informuje mieszkańców na Zebraniu
Wiejskim lub w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
4. Sołtys prowadzi zbiór uchwał Zebrania Wiejskiego.

§16
1. Z każdego Zebrania Wiejskiego spisuje się protokół.
2. Sołtys prowadzi zbiór protokołów Zebrania Wiejskiego – jeżeli zebranie
prowadzi członek Rady Sołeckiej, przekazuje on niezwłocznie podpisany
protokół Sołtysowi.

§17
1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys, którego działalność wspomaga
Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka składa się z 3 – 6 osób.
3. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.
4. Kadencja Sołtysa i rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia ich wyboru.

§18
Zebranie Wiejskie dla dokonania wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje
Zarząd Gminy nie później niż 14 dni przed upływem kadencji, ustalając dzień
wyborów na dzień przypadający w pierwszym tygodniu po upływie kadencji
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Uchwałę o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów
ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
w Sołectwie co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

§19
1. Upoważniony członek Zarządu Gminy dokonuje otwarcia Zebrania
zwołanego dla wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej, stwierdza jego
prawomocność, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego Zebrania,
który dalej prowadzi obrady. Zebranie wybiera też Sekretarza, który
protokołuje jego przebieg.
2. Postanowienie § 10 stosuje się odpowiednio.
3. Upoważniony członek Zarządu Gminy uczestniczy w Zebraniu bez prawa
głosu, nadzorując przestrzeganie przepisów Statutu Sołectwa.

§20
1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym
bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Zgłaszanie kandydatów i głosowania wyboru Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania największej równej liczby ważnie oddanych głosów
przez więcej niż jednego kandydata na Sołtysa, przeprowadza się drugie
głosowanie ograniczające liczbę kandydatów, którzy uzyskali największa
liczbę głosów.
5. Przepis ustawy 4 stosuje się również w przypadku dokonywania wyborów
członków Rady Sołeckiej.
§21
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybrana
spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem komisji nie może
być osoba kandydująca do organów Sołectwa.

2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie
głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu
o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§22
Nowo wybrany Sołtys i Rada Sołecka przejmują pełnienie obowiązków od
ustępującego Sołtysa i członków ustępującej Rady Sołeckiej niezwłocznie po
wyborze. Dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka pełnią obowiązki do czasu
przejęcia obowiązków przez nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.

§23
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
1. Kierowanie praca Rady Sołeckiej i reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.
2. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami
finansowymi Sołectwa w porozumieniu z Radą Sołecka.
3. Branie udziału w sesjach Rady Gminy oraz zgłaszanie wniosków w imieniu
Zebrania Wiejskiego.
4. Organizowanie różnych form współdziałania Sołectwa z organizacjami
społecznymi.
5. Zwoływanie Zebrania Wiejskiego, ustalenie terminu oraz projektu porządku
obrad, a także prowadzenie jego obrad.
6. Przygotowanie wspólnie z Radą Sołecka projektu uchwał Zebrania
Wiejskiego.
7. Zapraszanie na obrady Zebrania Wiejskiego radnych Rady Gminy, członków
Zarządu oraz przedstawicieli innych organów i jednostek organizacyjnych.
8. Wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji.
9. Opracowywanie wspólnie z Rada Sołecką i przedkładanie pod obrady
Zebrania Wiejskiego projektu planu finansowo – rzeczowego sołectwa.
10. Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez

Radę Gminy i Zarząd Gminy.
11. Składanie sprawozdania w Zebraniu Wiejskim z pracy organów Sołectwa.

§24
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych
na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa,
4. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego
mieszkańców,
5. Wykonywanie wspólnie z Sołtysem uchwał Zebrania Wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji.

§25
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem
kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia
niniejszego Statutu lub uchwał Zebrań Wiejskich albo dopuścili się
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić do Zebrania Wiejskiego również
Zarząd Gminy.
3. Uchwała o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej podejmowana
jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
4. Głosowanie bezwzględna większością głosów oznacza, że za wnioskiem
o odwołanie oddana została liczba głosów co najmniej o jeden głos większa
od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.

§26
W przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z pełnionej
funkcji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji,
przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych przepisami
niniejszego rozdziału.

Wybrany w wyniku wyborów uzupełniających Sołtys lub członek Rady
Sołeckiej pełni swoją funkcję do końca kadencji w trakcie której został
wybrany.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27
Na majątek sołectwa składają się :
1. Przekazanie Sołectwu przez Radę Gminy składniki mienia gminnego
2. Dochody z mienia gminnego, o którym mowa w pkt. 1
3. Dobrowolne wpłaty zakładów, organizacji i mieszkańców Sołectwa oraz
środki uzyskiwane z organizowanych przedsięwzięć.

§ 28
1. Podstawę gospodarki Sołectwa stanowi uchwalany przez Zebranie
Wiejskie finansowo-rzeczowy.
2. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa
uchwala się w ramach budżetu gminy.
3. Zarząd Gminy kontroluje wykonanie rocznego planu finansoworzeczowego Sołectwa.

§ 29
Obsługę finansową Sołectwa zapewnia Wójt Gminy.

§ 30
Zebrania Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie Sołtysa z wykonania planu finansowo-rzeczowego, w tym
dochodów i wydatków Sołectwa.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY SOŁECTWA
SPRAWOZDAŃ PRZED MIESZKAŃCAMI

§ 31
Sołtys i Rada Sołecka obowiązani są informować Zebranie Wiejskie o
czynnościach podejmowanych w okresach między zebraniami, a w
szczególności :
- w opiniach wydawanych w imieniu Sołectwa,
- realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego,
- ważniejszych wpływach i wydatkach realizowanych ze środków finansowych
Sołectwa,
- innych swoich działaniach mających istotne znaczenie dla mieszkańców
sołectwa.

§ 32
Co najmniej raz w roku Sołtys składa Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie ze
swojej działalności obejmującej całokształt realizowanych działań, a w
szczególności :
- wykonanie planu finansowo-rzeczowego Sołectwa,
- realizacje uchwał Zebrania Wiejskiego,
- wyniki przeprowadzonych kontroli,
- efekty działań społeczno-organizatorskich,
- współpracę z Radą Gminy i jej komisjami, Zarządem Gminy i radnymi,
- udział w sesjach Rady Gminy,
- realizacje zadań wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez Radę
Gminy i Zarząd Gminy.
ROZDZIAŁ V
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 33
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Zarząd Gminy na podstawie
kryterium zgodności, rzetelności i gospodarności.

§ 34
Zarząd Gminy uchyla decyzje i uchwały organów Sołectwa, jeżeli są one
sprzeczne z prawem lub wykraczają poza przyznane kompetencje.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalania i mogą
być dokonywane na wniosek :
1. Zebrania Wiejskiego,
2. Rady Gminy,
3. Zarządu Gminy.
§ 36
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

