
ZARZĄDZENIE Nr 0050/86/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 lipca 2022 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  
projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów 

 

Na podstawie art. 5a ust 1 i ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1), w związku z Uchwałą 

Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów, Wójt 
Gminy Świerczów zarządza, co następuje: 

 

§ 1.1. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów 
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Świerczów, Wójt Gminy Świerczów zarządzam przeprowadzenie 

konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy 

Świerczów:  
1) Statut Sołectwa Bąkowice; 

2) Statut Sołectwa Biestrzykowice; 

3) Statut Sołectwa Dąbrowa; 
4) Statut Sołectwa Gola; 

5) Statut Sołectwa Grodziec; 
6) Statut Sołectwa Miejsce; 
7) Statut Sołectwa Miodary; 
8) Statut Sołectwa Starościn; 
9) Statut Sołectwa Świerczów; 
10) Statut Sołectwa Wężowice; 
11) Statut Sołectwa Zbica. 

stanowiące Załącznik nr 1 –11 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Konsultacje obejmują obszar poszczególnych sołectw. Do udziału 

w poszczególnych konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa. 

3. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem konsultacyjnym 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie internetowym 

Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Świerczów. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

mgr Barbara Bednarz 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 

http://www.swierczow.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Bąkowice 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Bąkowice jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Bąkowice.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bąkowice; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bąkowice; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bąkowice.  

§ 3.1. Sołectwo Bąkowice obejmuje obszar o powierzchni 14,3 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:  
- Bąkowice, 
- Lipa, 

- Przygorzele, 

- Bielice.  

3. Miejscowość Bąkowice określa się jako wieś, natomiast miejscowości: Lipa, Przygorzele 
i Bielice, określa się jako przysiółek wsi Bąkowice. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 



§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  



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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  
1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 



8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  

10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 



3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  



3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Biestrzykowice 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Biestrzykowice jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy 

wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Biestrzykowice.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Biestrzykowice; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Biestrzykowice; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Biestrzykowice.  

§ 3.1. Sołectwo Biestrzykowice obejmuje obszar o powierzchni 9,10 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość:  

- Biestrzykowice.  

3. Miejscowość Biestrzykowice określa się jako wieś.  

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

 

 



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 

pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Dąbrowa 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Dąbrowa jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Dąbrowa.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Dąbrowa; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Dąbrowa; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Dąbrowa.  

§ 3.1. Sołectwo Dąbrowa obejmuje obszar o powierzchni 18,77 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:  
- Dąbrowa, 

- Kuźnia Dąbrowska.  

3. Miejscowość Dąbrowa określa się jako wieś, natomiast miejscowość Kuźnia Dąbrowska 
określa się jako przysiółek wsi Dąbrowa. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 

pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Gola 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Gola jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Gola.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Gola; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Gola; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Gola.  

§ 3.1. Sołectwo Gola obejmuje obszar o powierzchni 6,98 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:  
- Gola, 

- Skórze.  

3. Miejscowość Gola określa się jako wieś, natomiast miejscowość Skórze określa się jako 
przysiółek wsi Gola. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  

3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Grodziec 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Grodziec jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Grodziec.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Grodziec; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Grodziec; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Grodziec.  

§ 3.1. Sołectwo Grodziec obejmuje obszar o powierzchni 2,16 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: 
- Grodziec. 

3. Miejscowość Grodziec określa się jako wieś. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

 

 



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Miejsce 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Miejsce jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Miejsce.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Miejsce; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Miejsce; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Miejsce.  

§ 3.1. Sołectwo Miejsce obejmuje obszar o powierzchni 9,85 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: 
- Miejsce. 

3. Miejscowość Miejsce określa się jako wieś. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

 

 



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Miodary 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Miodary jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Miodary.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Miodary; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Miodary; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Miodary.  

§ 3.1. Sołectwo Miodary obejmuje obszar o powierzchni 12,68 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: 
- Miodary, 

- Grabówka, 
- Kuźnice, 
- Zielony Las. 

3. Miejscowość Miodary określa się jako wieś, natomiast miejscowości: Grabówka, 
Kuźnice, Zielony Las, określa się jako przysiółek wsi Miodary. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 



§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  



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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  
1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 



8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  

10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 



3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  



3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Starościn 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Starościn jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Starościn.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Starościn; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Starościn; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Starościn.  

§ 3.1. Sołectwo Starościn obejmuje obszar o powierzchni 9,88 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: 
- Starościn. 

3. Miejscowość Starościn określa się jako wieś. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

 

 



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Świerczów 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Świerczów jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 
z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  
1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Świerczów.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Świerczów; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Świerczów; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Świerczów.  

§ 3.1. Sołectwo Świerczów obejmuje obszar o powierzchni 9,98 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: 
- Świerczów. 

3. Miejscowość Świerczów określa się jako wieś. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

 

 



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Wężowice 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Wężowice jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 
z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  
1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Wężowice.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wężowice; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Wężowice; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wężowice.  

§ 3.1. Sołectwo Wężowice obejmuje obszar o powierzchni 5,95 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: 
- Wężowice, 
- Jaźwinka. 

3. Miejscowość Wężowice określa się jako wieś, natomiast miejscowość Jaźwinka określa 
się jako przysiółek wsi Wężowice. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 

§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  



Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  

8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  



1) nie wykonują swoich obowiązków;  

2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 
8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  



10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 

3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  



4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  
Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Projekt 

STATUT 

Sołectwa Zbica 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Zbica jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie 

z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świerczów.  
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:  

1) ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świerczów; 
3) Statutu Sołectwa Zbica.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:  
1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Świerczów;  
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świerczów;  

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zbica; 

4) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Zbica; 

5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Zbica.  

§ 3.1. Sołectwo Wężowice obejmuje obszar o powierzchni 10,67 km2, położone jest 
w Gminie Świerczów, powiecie namysłowskim, województwie opolskim.  

2. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: 
- Zbica, 

- Osiek, 

- Oziąbel, 
- Pieczyska, 

- Wołcz, 
- Zawada, 

- Zorzów. 
3. Miejscowość Zbica określa się jako wieś, natomiast miejscowości: Osiek, Oziąbel, 

Pieczyska, Wołcz, Zawada i Zorzów, określa się jako przysiółek wsi Zbica. 

Rozdział II 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 4.1. W sołectwie działa Rada Sołecka, w skład której wchodzi od 4 do 6 osób. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys.  

§ 5. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 6. Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa określone zostały w rozdziale III niniejszego 

Statutu. 

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4. 



§ 8. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 9. Dieta Sołtysa stanowiąca rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia 
obowiązków Sołtysa, a także za udział w pracach organów Gminy Świerczów jest wypłacana 
na zasadach określonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.  

Rozdział III  

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 10. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Świerczów. 

§ 11.1. Wybory na nową kadencję przeprowadza się w trakcie zebrania wiejskiego, nie 

później niż 6 miesięcy po upływie kadencji. 
2. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru Sołtysa 

i Rady Sołeckiej na okres nowej kadencji.  

3. W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa przed upływem 

kadencji, wybory przedterminowe zarządza Wójt w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od daty odwołania Sołtysa.  

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 
upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w dniu odwołania Sołtysa 

do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa 
pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką. 

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz 
podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.  

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców 
Sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej 

na sali liczbie mieszkańców. Uchwały podejmowane w tym terminie są prawomocne.  

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania 
Wiejskiego.  

4. Warunkiem wyboru w skład komisji skrutacyjnej jest zgoda kandydata.  

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na Sołtysa 
lub na członka Rady Sołeckiej.  

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów; 
2) przeprowadzenie tajnego głosowania: przygotowanie kart do głosowania (na karcie 

opatrzonej pieczęcią Rady Gminy umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności 
alfabetycznej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie 

głosów;  
3) ustalenie wyników wyborów;  
4) ogłoszenie wyników wyborów; 
5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji.  

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym.  



8. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

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

§ 13.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli:  
1) nie wykonują swoich obowiązków;  
2) naruszają postanowienia Statutu;  
3) nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej 5 uprawnionych 

do głosowania osób powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu zwołanym 

w terminie do jednego miesiąca. Głosowanie jest tajne.  

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim w trybie 

i na zasadach ustalonych dla ich wyboru. 

Rozdział IV  

Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej 

§ 14.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, 

działając poprzez swoje organy.  

2. Organami Sołectwa są:  
1) Zebranie Wiejskie;  

2) Sołtys. 

1. Zebranie Wiejskie  

§ 15.1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 

uprawnieni do głosowania w wyborach do organów Gminy.  

2. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 10, zwołuje Sołtys:  

1) z własnej inicjatywy;  
2) na wniosek Rady Sołeckiej;  

3) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;  
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.  

3. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów wymienionych w pkt. 2-4, 

uprawnionym do zwołania zebrania jest Wójt Gminy.  
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

5. Zebranie Wiejskie na wniosek Wójta Gminy Sołtys zwołuje w terminie wskazanym przez 

Wójta Gminy. 

6. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 5, Zebranie Wiejskie zwołuje 

i prowadzi Wójt Gminy, o ile Zebranie Wiejskie nie wybierze innego przewodniczącego 
zebrania. Uregulowania ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

7. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni 
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne określenie daty, godziny 

i miejsca Zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. 



8. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych 

na terenie Sołectwa co najmniej na 3 dni przed dniem obrad. 

9. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania 
Wiejskiego.  

10. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania ma prawo zgłosić zmiany 

do proponowanego porządku obrad. 
11. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie. 
12. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. 
13. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.  

14. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał po spełnieniu warunków 
określonych w §12 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.  

15. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

16. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 

2) wnioskowanie do Wójta Gminy o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa 

lub Rady Sołeckiej;  

3) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości Sołectwa.  

17. Zebranie Wiejskie jest władne wyrażać opinię we wszystkich istotnych dla interesów 
mieszkańców wsi sprawach.  

2. Sołtys 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i wybieralnym na okres 5 letniej 

kadencji. Na mocy niniejszego Statutu wyposażony jest w następujące kompetencje:  

1) jako reprezentant Sołectwa:  

a) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, różnych osób i instytucji we wszystkich 

sprawach dotyczących Sołectwa,  

b) bierze udział w sesjach Rady Gminy,  

c) zwołuje Zebrania Wiejskie,  

d) zwołuje zebrania Rady Sołeckiej,  

e) informuje ogół mieszkańców o ważnych sprawach Sołectwa,  

f) uczestniczy w naradach Sołtysów; 
2) Sołtys jest organizatorem działań Sołectwa, w tym celu:  

a) projektuje działania Sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu, sporządza 

sprawozdania z działalności Sołectwa,  

b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie Sołectwa,  

c) wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 
w Sołectwie,  

d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami 
w ich realizacji; 



3) Sołtys wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej powierzone 

mu przepisami prawa między innymi potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu 

spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Urzędu Gminy.  

3. Sołtys zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji Sołectwa, a zwłaszcza winien 

posiadać Statut Sołectwa, protokoły z Zebrań Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz 

uchwały.  

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku Sołtys przedkłada informacje o swojej 

działalności.  

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem 

doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.  

3. Rada Sołecka 

§ 17.1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, jest organem inicjującym oraz 
wspomagającym pracę Sołtysa. Może podejmować określone sprawy zarówno z własnej 

inicjatywy jak i na wniosek Sołtysa.  

2. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców.  

3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.  

4. Rada Sołecka jako organ wspomagający pracę Sołtysa jest uprawniona do współdziałania 

z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności do:  

1) opracowywania i przedkładania Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego;  

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji dotyczących udziału mieszkańców 
Sołectwa w rozwiązywaniu problemów Sołectwa oraz realizacji zadań samorządu.  

5. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka winna 
zapraszać na swoje posiedzenia Radnych Gminy zamieszkałych na terenie Sołectwa.  

6. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować 

organizatorskie inicjatywy współdziałania.  

7. Informacje o działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa na Zebraniach Wiejskich.  

8. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. 

4. Zadania Sołectwa 

§ 18.1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:  

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 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) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków życia 

na wsi.  

2. Wójt Gminy na wniosek Sołectwa może przekazać określone składniki mienia 
komunalnego Sołectwu do korzystania.  



3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami 

z tego źródła, w ramach budżetu Gminy.  

§ 19.1. Zadania określone w §18 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;  

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania 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 załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;  
5) współpracę z Radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.  

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy, wystawy, koncerty, konkursy 

z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia 
komunalnego zgodnie z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.  

§ 20. W zakresie zwykłego zarządu mienia będącym w posiadaniu Sołectwa, przekazanym 

przez Wójta Gminy zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu Sołectwo:  

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów;  
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;  

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem;  

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania po uprzednim uzgodnieniu 

z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.  

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

§ 21.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.  
2. Rada Gminy nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej.  

3. Wójt lub osoba działająca w imieniu Wójta ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń zarządzanych przez 

Sołectwo oraz prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 

Sołectwa.  

4. Wójt Gminy jest obowiązany czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenia.  

  



Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 0050/86/2022  

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konsultacje społeczne  
dotyczące projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów 

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektów statutów sołectw 
znajdujących się na terenie Gminy Świerczów oraz poznania opinii, zebrania uwag 

i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu. Konsultacje przeprowadza się 
poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu wymagającego konsultacji 
z określeniem terminu na składanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców. 

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny - 

stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy 
Świerczów www.swierczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (mała sala 
budynku GOK). 

Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną 
o ochronie danych osobowych należy: 
a) przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl  
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17, 

46-112 Świerczów  
c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK). 
 

Projekty statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów w okresie 

konsultacji dostępne będą u Sołtysa, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, 
w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy 
Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy. 
Uwagi, wnioski i opinie do projektów statutów sołectw przyjmowane są w terminie 

od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Niezłożenie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi 

konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do ogłoszenia o konsultacjach społecznych  
 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu statutu sołectwa znajdującego się na terenie Gminy Świerczów 

 

1. Informacje o zgłaszającym: 
Imię i nazwisko/nazwa 
organizacji lub firmy 

 

Adres do korespondencji  

e-mail  

Numer telefonu  

 

2. Zgłaszane wnioski, uwagi, opinie do projektu Statutu Sołectwa …………………….: 
  (należy wpisać, którego sołectwa dotyczy) 
 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się 
wniosek, uwaga, opinia 

(§, ustęp, punkt) 

Treść wniosku, uwag, 

opinii 

(propozycje zmiany) 

Uzasadnienie 

zgłaszanego wniosku, 
uwag, opinii 

1. 

     

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

  

 

Data i podpis: .......................................................................................................................... 

  

Formularz należy przesłać:  
1) w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail: ug@swierczow.pl lub 

2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (wejście z tyłu budynku 
GOK – mała sala) lub 

3) na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów. 
W tytule korespondencji należy wpisać „Konsultacje projektów statutów sołectw 
znajdujących się na terenie Gminy Świerczów”. 
 

mailto:ug@swierczow.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych „Projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów”. 

 

…………………………………….................................................................... 
Miejscowość, data, podpis osoby, której zgoda dotyczy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z obowiązku 
informacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Świerczów, wykonujący czynności 

i zadania wynikające z przepisów prawa z którym można skontaktować się pisemnie - 

kierując korespondencję na adres ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. 
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące 

sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych , a także przysługujących uprawnień, 
może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY 
Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e -mail: 

iod@swierczow.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw 
znajdujących się na terenie Gminy Świerczów. 

4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i  uczestnicy 

postępowań w sprawach konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących 
się na terenie Gminy Świerczów, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty 

z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy uprawnione 

do przeprowadzenia kontroli, inne podmioty upoważnione, którym dane osobowe mogą 
być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz 
innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych 
w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne 

w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania 

(w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie 
wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje 
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 



8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym. 

9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym 

lub do organizacji międzynarodowej. 
10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 

O PROFILOWANIU: W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani 

do profilowania osób, których dane są przetwarzane. 
 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

                                                                                          mgr Barbara Bednarz 

 

 


