
                                                      Uchwała nr VII/ 57 /03
Rady Miejskiej  w  Książu  Wlkp.

z dnia  30 czerwca  2003 roku

w sprawie: statutów sołectw.                       

Na podstawie art. 35 ust.1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142  poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 
poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214  poz. 1806) Rada Miejska w Książu Wlkp.:

§ 1. Uchwala Statuty Sołectw Gminy Książ Wlkp. stanowiące załączniki od 1 do 21 niniej-
szej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi   oraz Burmistrzowi Książa Wlkp.

§3. Tracą moc uchwały od nr XXII/167/97 do nr XXII/187/97Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. z dnia 30 września 1997 roku w sprawie statutu sołectwa Gminy Książ Wlkp.  oraz 
uchwały od nr XXVII/241/98 do nr XXVII/261/98 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 
czerwca 1998 r. w sprawie  zmiany uchwał od nr XXII/167/97 do nr XXII/187/97 Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 1997 r. sprawie statutu sołectwa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                          w Książu Wlkp.
                                                                                    /-/  Paweł  Walkowiak



                                                                                                                           Załącznik nr 1
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  CHWAŁKOWO  KOŚCIELNE  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Chwałkowo Kościelne jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś Chwałkowo Kościelne.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 



4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 



5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 



2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.



2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 



  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 

                        
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
  

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                      § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, 
nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.



2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr  2
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  CHRZĄSTOWO Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Chrząstowo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś Chrząstowo.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność



       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 



     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.



3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 



     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.



3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.



                                                      § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, 
nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

  

                                                                                                                          Załącznik nr 3
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  BRZÓSTOWNIA Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Brzóstownia jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś Brzóstownia.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 



      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 
4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 



5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 



 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 



     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.



2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 



     
R O Z D Z I A Ł   VIII.

Postanowienia   końcowe.
                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                         
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 4
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  GOGOLEWO  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Gogolewo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Gogolewo, Gogolewko.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 



3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 



1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 



2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 



3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V



Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 



2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                    
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                         Załącznik nr 5
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  JAROSŁAWKI Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Jarosławki jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Jarosławki,  Feliksowo,  Obreda.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 



   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 



2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 



2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.



2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.



11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

       § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
                                                                     R O Z D Z I A Ł   VII

Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.
                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 



     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 6
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  KIEŁCZYNEK Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Kiełczynek jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Kiełczyn, Kiełczynek.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II



Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 



     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 



     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.



     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.



9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 



3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 7
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  KOŁACIN  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Kołacin jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś Kołacin. 



2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 



3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.



4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 



4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.



7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 



     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 8
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  KONARSKIE  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Konarskie jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,



5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Konarskie. 
2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 



     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 



     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 



2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.



5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.



     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                         Załącznik nr 9
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  KONARZYCE  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Konarzyce jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       



     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie  Konarzyce,  Zawory.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 



   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 



5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 



      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 



2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                



     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 10
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  ŁĘŻEK Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Łężek jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 



2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Łężek.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.



     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.



     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.



2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w



§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.



2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                
                                                                                                                          Załącznik nr 11
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  ŁUGI  Gminy  Książ  Wlkp. 



R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Ługi  jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś Ługi.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.



R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 



2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.



     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.



     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.



      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 12
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 



                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  MCHY Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Mchy jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś   Mchy.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 



5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.



6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.



4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.



5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 



    
R O Z D Z I A Ł   VI

Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak



                                                                                                                           Załącznik nr 13
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  RADOSZKOWO Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Radoszkowo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Radoszkowo,  Charłub.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 



4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 



5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 



2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.



2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 



  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.



2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 14
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  RADOSZKOWO  DRUGIE  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Radoszkowo Drugie jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Radoszkowo Drugie,  Dębniak.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 



    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 



     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 



2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 



     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.



3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.



                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 15
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  SEBASTIANOWO  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Sebastianowo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Sebastianowo.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 



      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 



4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 



 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 



     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.



     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 



2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 16
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  SROCZEWO  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Sroczewo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Sroczewo.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 



2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 



2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 



2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.



2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.



11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 



4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 17
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  ŚWIĄCZYŃ  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Świączyń jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Świączyń, Świączynek



2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 



   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.



4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 



5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 



8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 



2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 18
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  WŁOŚCIEJEWKI  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Włościejewki jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 



6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzą wsie Włościejewki,  Międzybórz.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 



     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 



2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.



3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.



6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.



     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 19
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  WŁOŚCIEJEWICE  Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Włościejewice jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       



     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Włościejewice.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    



       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 



2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.



     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 



4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 



     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                           Załącznik nr 20
                                                                                                                           do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskiej   w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  ZABOROWO Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Zaborowo jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 

     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 



3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś   Zaborowo.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.

     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 



2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 

3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 



2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV
Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.



3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.

     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    



     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                
      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    



R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 
                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak

                                                                                                                          Załącznik nr 21
                                                                                                                          do uchwały nr VII/57/03
                                                                                                                          Rady   Miejskie w   Książu  Wlkp. 
                                                                                                                           z   dnia 30 czerwca 2003  roku
 

Statut  Sołectwa  ZAKRZEWICE Gminy  Książ  Wlkp. 

R O Z D Z I A Ł   I.
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

     § 1. Sołectwo Zakrzewice jest jednostką pomocniczą Gminy Książ Wlkp. 



     § 2.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa   w tym: 
1/ jego zadania i zakres działania, 
2/ organizację i zasady działania jego organów, 
3/ zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania, 
4/ uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego  przekazanych mu do zarządzania i
    korzystania, 
5/ zasady gospodarki finansowej, 
6/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 
       
     § 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Książ Wlkp. 
2/ Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą  określoną w § 1 niniejszego  Statutu, 
3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa, 
4/ Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa ,
5/ Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający  Sołtysa, 
6/ Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
7/ Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa – należy przez to rozumieć stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych   
    do głosowania w wyborach  do organów Gminy .  
       
     § 4. 1.Obszar Sołectwa tworzy wieś  Zakrzewice.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś z której wybrany został sołtys.
    

R O Z D Z I A Ł   II
Z a k r e s   d z i a ł a n i a   s o ł e c t w a

     § 5. 1.Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez: 
   1/ inicjowanie działań organów Gminy, 
   2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, 
   3/ wykonywanie zadań dotyczących Sołectwa określonych przez organy Gminy. 

3.Działania, o jakich mowa w ust.2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw  określonych 
niniejszym Statutem. 
      
     § 6.  1. Do zakresu działania Sołectwa w odniesieniu do jego obszaru w szczególności należy: 
1/ inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres  zadań własnych
    gminy, 
2/ opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach: 
    a/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
    b/określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania  nieruchomości  stanowiących własność
       Gminy i  przekazanych  Sołectwu do zarządzania i korzystania.
3/ konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze aktów prawa miejscowego,  a dotyczących: 
    a/ zasad gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do zarządzania i  korzystania ,
    b/ sieci przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów , 
    c/ określania zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa, 
    d/ sieci połączeń, rozmieszczenia  przystanków oraz rozkładu  jazdy lokalnego transportu zbiorowego na
        terenie Sołectwa, 

4/ podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: 
    a/ zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych  składników mienia komunalnego  przekazanych
        Sołectwu, 
    b/ zgłaszania w formie pisemnej zadań przewidzianych do realizacji w Sołectwie z  budżetu  Gminy, 
5/ prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej, 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków  finansowych w budżecie 
Gminy.

R O Z D Z I A Ł   III.
Organy   Sołectwa   i   zakres   ich   kompetencji.



     § 7. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy 
oraz Rada Sołecka jako organ wspierający Sołtysa.

     § 8.  1. Do  zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach 
określonych w § 6 ust.1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji pu-
blicznej. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 
   1/ wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie, 
   2/ określanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do zarządzania i  korzystania, 
   3/ określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych  Sołectwu oraz dochodów 
z    
       tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu  przez Radę  Miejską, 
   4/ wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań w Sołectwie, 
   5/ wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o  zajęcie stanowiska
       przez Sołectwo wystąpi organ Gminy. 

     § 9.  1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności  Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie  może powołać komisje. 

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa jej zadania. 

3. Komisje, o jakich mowa w ust.1. są  uprawnione do: 
   1/ żądania wyjaśnień, 
   2/ przeglądania dokumentów, 
   3/ przeprowadzania oględzin. 

     § 10.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są  stałymi 
mieszkańcami Sołectwa i posiadają prawo głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej. 

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana  osoba przybyła na 
Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może  żądać okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

     § 11.  Uprawnieni mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim mają prawo: 
1/ inicjatywy uchwałodawczej, 
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, 
3/ żądania utrwalenia w protokole czynności, wymienionych w pkt. 1-2, 
4/ udziału w głosowaniach, 
5/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa. 

     § 12. 1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 
     a/ z własnej inicjatywy, 
     b/ na żądanie organów Gminy, 
     c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
 
3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyję-
ty w Sołectwie. 

4. Zebranie Wiejskie zwoływane na żądanie organów Gminy winno odbyć się w terminie 10  dni od daty jego 
zgłoszenia, chyba, że organ Gminy proponuje termin późniejszy. 

5. O ile niniejszy statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wymagane quorum dla ważności Zebrania 
Wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/5   uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/5 uprawnionych  mieszkańców So-
łectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie  zarządza odbycie następnego  Zebrania Wiejskiego po upływie ½  godziny 
od pierwszego terminu zebrania, w tym  samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

     § 13.  1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady  So-
łeckiej obecny na Zebraniu Wiejskim. 



3.Zasady przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
określają postanowienia § 22 ust.5.

     § 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o: 
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, 
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością, 
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, 
4/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku    obrad, 
5/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
6/ odebranie głosu  w  przypadku  niezastosowania się do  określonego zachowania  po  uprzednim żądaniu     
    zmiany tego zachowania  . 

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie   wniosku, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad. 

     § 15.  1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13  przygotowują porządek obrad Zebrania  Wiejskiego. 

2. Projekt porządku Zebrania Wiejskiego winien być skonsultowany z Radą Sołecką. 

3. Porządek zebrania z zastrzeżeniem § 22 ust.3 i § 29 ust.2 Statutu, uchwala Zebranie  Wiejskie w oparciu o 
projekt o którym mowa w ust.2.

4.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej 
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu. 

     § 16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu w  głosowaniu  jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego   Zebrania z wyjątkiem obrad  , o któ-
rych mowa w § 22 ust. 5. 

     § 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami  prawa , 
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy. 

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
 1/przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego w  porozumieniu z Radą Sołecką
 2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu 
 4/ wykonywanie uchwał i zarządzeń  organów Gminy. 

     § 18.  1.W zakresie określonym w § 17 Sołtysa wspomaga Rada  Sołecka. 

2.Rada Sołecka składa się od 3 do 8 osób .  Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie w dro-
dze uchwały na okres kadencji.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     § 19.  1. Sołtys nie będący radnym ma prawo i obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. 

2. Sołtys ma prawo uczestnictwa w  posiedzeniach Komisji Rady na  których rozpatruje się sprawy dotyczące 
bezpośrednio jego Sołectwa. 

3. Na Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem do-
radczym.

4. Pod  nieobecność Sołtysa uprawnienia określone w ust. 1, 2 i 3 przysługują członkowi Rady Sołeckiej upo-
ważnionemu przez Sołtysa.

     § 20.  Rada Miejska odrębną uchwałą ustala zasady na jakich przysługuje sołtysowi dieta i zwrot  kosztów 
podróży z tytułu czynności o których mowa w § 19.
                 

R O Z D Z I A Ł   IV



Zasady  i  tryb  wyboru  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej.

     § 21. 1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru  nowego Sołtysa i 
Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są  z zachowaniem następujących  zasad: 
      a/ tajności, 
      b/ bezpośredniości, 
      c/ powszechności, 
      d/ równości.

     § 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są nie później niż w terminie do  6 miesięcy po 
upływie ich kadencji. 

2. Wybory o których mowa w ust.1 zarządza Burmistrz, ustalając ich termin i miejsce.

3. Zarządzenie Burmistrza o którym mowa w ust.2 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego na któ-
rym ma wystąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

4. Zarządzenie o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Sołectwie. 

5. Obradom Zebrania Wiejskiego na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub radny z okręgu wyborczego do którego należy sołectwo.

     § 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy: 
    a/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
    b/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury, 
    c/ ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej. 

     § 24. 1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rad Sołeckich mogą zgłaszać uprawnieni  mieszkań-
cy Sołectwa uczestniczący w  Zebraniu Wiejskim. 

2. Kandydować na stanowisko Sołtysa mogą uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy  wyrazili na to zgodę. 

     § 25. Osoba , która przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu  zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po 
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

     § 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący zebrania poddaje pod głoso-
wanie Zebrania Wiejskiego wszystkie  zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności w jakiej zostały 
one zarejestrowane.

2. Uczestnicy  Zebrania Wiejskiego  głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Gminy w głosowaniu 
tajnym.

3. Na stanowisko Sołtysa, zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dalsze  głosowania.

5. W przypadku jednego kandydata, uważa się tego kandydata za wybranego, który otrzymał  bezwzględną 
większość głosów tj.50% + 1 głos uprawnionych mieszkańców Sołectwa   uczestniczących w Zebraniu Wiej-
skim.

     § 27. 1. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie 

2. Postanowienia § 21 ust.3 oraz § 22  stosuje się odpowiednio.



     § 28. Jeżeli do wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie doszło z uwago na brak quorum o którym mowa w
§ 12 ust.5 Statutu, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę uprawnionych uczestni-
czących w zebraniu  z zachowaniem  zapisu art. 12 ust. 6    

     § 29. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Wiejskiego. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na Zebraniu Wiejskim, którego termin , miejsce i porządek 
obrad  zarządza Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie o którym mowa w ust. 1 kieruje się do Burmistrza. 

4. O odwołanie mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska  poparcie co najmniej 
30% podpisów uprawnionych mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem   ust.5.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o odwołanie Sołtysa może złożyć Burmistrz.

6. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia  nie nadaje  się biegu.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie stawi się on   bez uzasadnionej 
przyczyny na Zebranie Wiejskie. 

8. Odwołanie następuje zgodnie z § 21 ust.3 oraz  innymi zapisami niniejszego Statutu a dotyczącymi wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9. Uchwałę Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. 

10.Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej  funkcji.

11.W przypadku odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia mandatu na wskutek złożenia rezygnacji,  lub zgonu Sołty-
sa albo członka Rady Sołeckiej,  Burmistrz zarządza  nie później niż w   terminie  3 miesięcy od tego zdarzenia 
wybory  uzupełniające. 
      

R O Z D Z I A Ł   V
Mienie  przekazywane  sołectwu.

     § 30. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego  przekazywanego przez Gminę i  rozporządza 
dochodami z tego źródła.

2.Rozporządzanie dochodami o których mowa w ust.1 następuje na  podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego 
które decyduje o celu wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

3. Rada Sołecka co najmniej dwukrotnie w czasie kadencji winna przedstawić na Zebraniu  Wiejskim sprawoz-
danie z uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków wynikających  z zarządzania i korzystania z przekaza-
nego mienia.

     § 31.  Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 
  - wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego o których mowa w  § 30  ust.1, o ile nie 
jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 
  - przeznaczenia dochodów ze składników mienia o których mowa w §  30 ust.1 na ustalone  przez Zebranie 
Wiejskie cele, 
  - konserwacji i remontu składników mienia przeznaczonych do  powszechnego użytku oraz  używanych bezpo-
średnio przez organy  Sołectwa. 
                                                             
     § 32.  W sprawach określonych w § 31 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli  względem 
osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa i Gminy na zewnątrz. 
    

R O Z D Z I A Ł   VI
Gospodarka  finansowa  sołectwa.

      § 33.   Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy. 
                



      § 34.  1.W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań  Sołectwa w  ter-
minie do 15 września każdego roku Sołectwo składa wniosek do Burmistrza    o realizację zadań na terenie So-
łectwa.

2.Zadania ujęte do budżetu klasyfikowane są w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej i realizo-
wane bezpośrednio przez Gminę.
    

R O Z D Z I A Ł   VII
Nadzór  nad  działalnością  sołectwa.

                                                
     § 35.   Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z  prawem, ce-
lowości, rzetelności i gospodarności. 

     § 36.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują organy gminy, a w sprawach finansowych –    Skarbnik 
Gminy.

     § 37.  Nadzór o którym mowa w § 36 obejmuje prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach 
ich organów.

     § 38. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od 
daty ich podjęcia 

     § 39.  1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom zgodności z prawem, celowości, gospo-
darności lub  rzetelności może być uchylona przez Burmistrza. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały  wskazując zaistniałe uchybienia oraz 
termin załatwienia sprawy. 

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie  uwzględnia 
wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze. 

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejską na jej najbliższej   sesji. 

     § 40.  1.W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie na wniosek Burmi-
strza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. 

2. W przypadku podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz  wyznacza osobę 
spośród Rady Sołeckiej,  która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru   nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust.2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w  celu wyboru Sołtysa. 
     

R O Z D Z I A Ł   VIII.
Postanowienia   końcowe.

                                                 
     § 41.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołec-
twa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 

     § 42.  1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w  sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu   wniosku. 

     § 43.  Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania aktów prawa miejscowego. 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Książu Wlkp.
                                                                                                                  /-/  Paweł  Walkowiak
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