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UCHWAŁA NR XX/206/20
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Jastrzębia
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jastrzębia, uchwala się Statut Sołectwa
Jastrzębia:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Jastrzębia.
§ 2. Sołectwo Jastrzębia jest jednostką pomocniczą Gminy Góra.
§ 3. Sołectwo Jastrzębia utworzone zostało na mocy uchwały nr IX/48/90 Rady Miejskiej Góry z dnia
15 listopada 1990 r.
§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Góra;
2) radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Miejską Góry;
3) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Góry;
4) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Jastrzębia;
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Jastrzębia;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Jastrzębia;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Jastrzębia;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Jastrzębia;
9) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Górze.
§ 5. Sołectwo tworzą mieszkańcy zamieszkali na obszarze sołectwa.
§ 6. Obszar sołectwa obejmuje wieś Jastrzębia.
Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji
§ 7. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców
sołectwa.
§ 8. Do zadań sołectwa należy:
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1) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;
2) podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa;
3) inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia
mieszkańców sołectwa;
4) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z mienia przekazanego
sołectwu do korzystania;
5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne;
6) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich jego mieszkańców;
7) podejmowanie działań służących integracji mieszkańców sołectwa;
8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze
i wypoczynkowym na rzecz mieszkańców sołectwa;

kulturalnym,

edukacyjnym,

sportowym

9) podtrzymywanie tradycji i lokalnych zwyczajów;
10) inicjowanie i organizowanie na rzecz mieszkańców sołectwa różnych form wsparcia i opieki w ramach
pomocy społecznej;
11) podejmowanie działań służących utrzymaniu porządku i czystości oraz podniesieniu estetyki na terenie
sołectwa;
12) podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;

i porządku

publicznego

oraz

ochrony

13) wspieranie działań służących zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych
na terenie sołectwa;
14) promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku sołectwa.
§ 9. Zadania sołectwa określone w § 8 sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania sołectwa;
2) zajmowanie stanowisk i wydawanie opinii;
3) zgłaszanie wniosków do organów gminy;
4) przedstawianie organom gminy inicjatyw lokalnych;
5) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
6) współpracę w organizacji spotkań burmistrza oraz radnych z mieszkańcami sołectwa;
7) współpracę z urzędami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, a także z innymi sołectwami
i miejscowymi partnerami;
8) organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa;
9) informowanie mieszkańców sołectwa o działaniach władz gminy oraz innych istotnych sprawach
dla mieszkańców sołectwa.
Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 10. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
§ 11. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją rady gminy.
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2. Wybory przeprowadza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników
wyborów do rad gmin na obszarze kraju.
3. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo
wybranego sołtysa i radę sołecką.
§ 12. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.
2. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania sołectwa,
niezastrzeżonych dla sołtysa lub rady sołeckiej;
2) określanie kierunków działania sołectwa;
3) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobie wykorzystania dochodów
z tego mienia;
4) dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi dla sołectwa w budżecie gminy;
5) podejmowanie uchwał w sprawie wspólnych prac i innych przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania
sołectwa;
6) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości sołectwa;
7) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami
do zaopiniowania przez organy gminy;

prawa oraz w sprawach

przedłożonych

8) zatwierdzanie wniosków sołectwa do budżetu gminy;
9) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
a także stwierdzenie wygaśnięcia ich mandatu;
10) przyjmowanie sprawozdań sołtysa z wykonania zadań, w tym z wykonania uchwał zebrania wiejskiego;
11) wnioskowanie w sprawie zmiany statutu sołectwa;
12) ustalanie zasad współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy w celu realizacji wspólnych
zadań.
§ 13. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa
z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
3. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć także burmistrz, radni gminy, wyznaczeni przez burmistrza
pracownicy urzędu oraz osoby zaproszone przez sołtysa.
§ 14. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na zebraniu;
3) na wniosek rady gminy lub burmistrza.
2. W przypadku nieobecności sołtysa lub niemożliwości wykonywania zadań w związku z chorobą,
zebranie wiejskie zwołuje burmistrz wyznaczając jednocześnie osobę do przewodniczenia obradom.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Termin, miejsce oraz proponowany porządek zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania i jednocześnie,
w tym terminie, informację o zebraniu przekazuje się burmistrzowi.
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3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub burmistrza, winno odbyć
się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku sołtysowi, chyba że wnioskodawcy proponują termin
późniejszy.
4. Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym w ust. 3, zebranie wiejskie zwołuje burmistrz
wyznaczając jednocześnie osobę do przewodniczenia obradom.
§ 16. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.
2. Zebranie wiejskie, na wniosek sołtysa, może wybrać inną osobę do prowadzenia obrad.
3. Jeżeli sprawa będąca przedmiotem obrad zebrania wiejskiego dotyczy sołtysa prowadzenie obrad
w tej sprawie zebranie wiejskie powierza innej osobie.
§ 17. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
5% uprawnionych do głosowania.
§ 18. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
§ 19. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba,
że statut stanowi inaczej.
2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.
3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad.
§ 20. 1. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący obrady.
3. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: nazwę sołectwa i datę zebrania wiejskiego, porządek
obrad, opis przebiegu obrad z uwzględnieniem podjętych uchwał.
§ 21. 1. Protokół z zebrania wiejskiego wraz z podjętymi uchwałami, oraz listą obecności przekazywane są
burmistrzowi w ciągu 7 dni od dnia zebrania wiejskiego.
2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 otrzymuje sołtys.
3. Protokół z obrad zebrania wiejskiego podpisuje prowadzący obrady zebrania wiejskiego i protokolant.
§ 22. 1. Sołtys jest organem wykonawczym.
2. Do kompetencji sołtysa należy:
1) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
2) zwoływanie zebrania wiejskiego
i przewodniczenie jego obradom;

w własnej

inicjatywy

lub

uprawnionych

wnioskodawców

3) informowanie burmistrza o terminie, miejscu i tematyce zwoływanego zebrania wiejskiego;
4) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej;
7) współpraca z organami gminy w realizacji zadań sołectwa;
8) opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb sołectwa i jego mieszkańców i przedstawianie ich organom
gminy;
9) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez burmistrza;
10) organizowanie spotkań burmistrza i radnych gminy z mieszkańcami sołectwa;
11) składanie sprawozdania ze swojej działalności na zebraniu wiejskim;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu mieniem komunalnym;
13) sporządzanie rozliczeń finansowych z działalności sołectwa;
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14) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących
poprawie warunków życia mieszkańców w sołectwie,
15) udzielanie pisemnych informacji i odpowiedzi na wnioski kierowane do sołectwa przez organy gminy;
16) zapewnienie przekazywania mieszkańcom sołectwa informacji otrzymanych od organów gminy.
§ 23. 1. Rada sołecka składa się z 2 – 5 członków.
2. Decyzję o liczbie członków rady sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie.
3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
4. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z inicjatywy własnej lub na wniosek członka rady sołeckiej.
5. Rada sołecka swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej składu.
§ 24. 1. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Do zadań rady sołeckiej należy:
1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu spraw sołectwa;
2) inicjowanie działań służących sołectwu i jego mieszkańcom;
3) współpraca z sołtysem w przygotowaniu projektów uchwał przedkładanych zebraniu wiejskiemu;
4) występowanie do sołtysa z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu
jego problemów i realizacji zadań sołectwa;
5) zbieranie i przekazywanie sołtysowi wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach sołectwa.
Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 25. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję zarządza burmistrz określając termin zebrania
wiejskiego.
2. Obwieszczenie o miejscu i terminie zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyborów sołtysa i rady
sołeckiej wraz z porządkiem obrad sporządza burmistrz w porozumieniu z sołtysem i podaje do wiadomości
publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia w miejscu publicznym na terenie sołectwa oraz zamieszczeniu
go w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą wyborów.
3. Porządek obrad zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej powinien
zawierać w szczególności:
1) otwarcie zebrania wiejskiego;
2) wybór przewodniczącego obrad zebrania wiejskiego;
3) stwierdzenie quorum;
4) złożenie przez sołtysa sprawozdania z działalności za okres całej kadencji;
5) wybór komisji skrutacyjnej;
6) zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
7) głosowanie w wyborach sołtysa;
8) ogłoszenie wyników wyboru sołtysa;
9) ustalenie liczby członków rady sołeckiej;
10) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej;
11) głosowanie w wyborach do rady sołeckiej;
12) ogłoszenie wyników wyborów do rady sołeckiej;
13) wolne głosy.
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§ 26. 1. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają swój udział w zebraniu wiejskim własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
2. Lista obecności, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie listę osób uprawnionych do głosowania.
§ 27. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność na zebraniu wiejskim,
co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawionych do głosowania, potwierdzona własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
2. W przypadku braku określonej w ust. 1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,
przewodniczący zamyka obrady zebrania wiejskiego i przekazuje informacje w tym zakresie burmistrzowi,
który w terminie 7 dni zwołuje ponownie zebranie wiejskie celem wyboru sołtysa i do rady sołeckiej, w sposób
określony w § 25 ust. 2 statutu.
3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejnym zebraniu przeprowadzane są bez względu na liczbę
uczestników zebrania wiejskiego.
§ 28. 1. W celu przeprowadzenia głosowania zebranie wiejskie wybiera komisję skrutacyjną.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów;
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) sporządzenie kart do głosowania;
4) przeprowadzenie głosowania;
5) ustalenie wyników głosowania;
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i ogłoszenie wyników.
§ 29. 1. Sołtysa wybiera zebranie wiejskie, spośród mieszkańców sołectwa posiadających prawo do udziału
w zebraniu, bezwzględną większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu wiejskim,
w głosowaniu tajnym.
2. Zebranie wiejskie wybiera członków rady sołeckiej, spośród mieszkańców sołectwa posiadających prawo
do udziału w zebraniu, zwykłą większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu wiejskim,
w głosowaniu tajnym.
§ 30. 1. Głosowanie w wyborach sołtysa i do rady sołeckiej, przeprowadza się przy pomocy kart
do głosowania, sporządzonych odrębnie dla każdego głosowania, opatrzonych pieczęcią urzędu, na której
wpisuje się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, a w przypadku zgłoszenia
jednego kandydata na sołtysa, na karcie do głosowania obok nazwiska i imienia kandydata umieszcza
się wyrazy: „TAK”, a poniżej „NIE”.
2. Karty do głosowania inne niż określone w ust. 1 lub nieopatrzone pieczęcią urzędu są kartami
nieważnymi i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. Nie są brane również pod uwagę
przy ustalaniu wyników głosowania karty całkowicie przedarte.
§ 31. 1. W wyborach sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie
do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata.
2. W głosowaniu, o którym mowa w ust.1, jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata,
głos uznaje się za nieważny.
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3. W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak "x"
w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w kratce
oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany
przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa.
4. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 3 głos uznaje się za nieważny, jeżeli znak "x" postawiono w obu
kratkach lub nie postawiono znaku „x” w żadnej kratce.
5. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
6. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów można
na tym samym zebraniu przeprowadzić ponowne głosowanie. Decyzję o ponownym głosowaniu podejmuje
zebranie wiejskie.
7. Jeżeli na zebraniu wiejskim nie dokonano wyboru sołtysa, nie przeprowadza się wyborów do rady
sołeckiej, a zebranie wiejskie celem wyboru sołtysa i do rady sołeckiej zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia
zebrania, w sposób określony w § 25 ust. 2 statutu.
§ 32. 1. Głosowanie w wyborach do rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu kandydatów, ilu członków liczy
rada sołecka.
2. Głosujący może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba członków rady sołeckiej.
3. Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż liczba
członków rady sołeckiej albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje
się za nieważny.
4. Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc
mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej mandatów nieobsadzonych
z udziałem jedynie kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów.
§ 33. 1. Protokół z przeprowadzonych wyborów, sporządza się odrębnie dla wyborów sołtysa i do rady
sołeckiej.
2. Protokół z wyborów powinien zawierać:
1) informację o wyborach, terminie głosowania oraz składzie komisji skrutacyjnej przeprowadzającej
głosowanie;
2) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
3) liczbę wyborców wymaganą do przeprowadzenia wyborów;
4) liczbę wyborców uczestniczących w zebraniu wiejskim (wpisanych na listę obecności);
5) liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu (którym wydano karty do głosowania);
6) liczbę oddanych głosów ważnych;
7) liczbę oddanych głosów nieważnych;
8) informację o liczbie głosów wymaganych do wyboru sołtysa (większość bezwzględna);
9) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
10) wskazanie osoby wybranej na sołtysa lub osób wybranych do rady sołeckiej;
11) uwagi dotyczące przebiegu głosowania;
12) podpisy członków komisji skrutacyjnej.
3. Protokoły wyborów sołtysa i do rady sołeckiej załącza się do protokołu z zebrania wiejskiego.
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§ 34. Obsługę administracyjną wyborów sołtysa i wyborów do rady sołeckiej zapewnia burmistrz.
§ 35. 1. Przeciwko ważności wyborów sołtysa i wyborów do rady sołeckiej może być wniesiony protest
do burmistrza z powodu naruszenia przepisów statutu dotyczących zasad i trybu wyborów.
2. Protest, o którym mowa w ust.1, może wnieść osoba uprawniona do udziału w zebraniu wiejskim
w terminie 7 dni od dnia wyborów.
3. W przypadku uznania protestu za zasadny burmistrz zarządza ponowne wybory.
Rozdział 5.
Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej
§ 36. 1. Sołtys i rada sołecka lub członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków, naruszania postanowień
statutu, nie realizowania uchwał zebrania wiejskiego.
2. Wniosek o odwołanie może złożyć:
1) burmistrz;
2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych
do głosowania;
3) sołtys – w stosunku do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje
się biegu.
4. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa lub rady sołeckiej, albo poszczególnych jej członków
zwoływane jest w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Zwołanie zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 4, a także odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej,
albo poszczególnych jej członków następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem całej rady sołeckiej.
7. Przed głosowaniem w sprawie odwołania sołtysa lub rady sołeckiej, albo poszczególnych jej członków
zebranie wiejskie zapewnia możliwość zainteresowanym ustosunkowania się do wniosku o odwołanie.
§ 37. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej następuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) utraty prawa wybieralności;
3) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza burmistrz w formie zarządzenia.
§ 38. 1. W przypadku wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej lub ich odwołania w trakcie
kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające stosując odpowiednio przepisy dotyczące zasad i trybu
wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
lub odwołania.
Rozdział 6.
Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przez sołectwo
§ 39. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego oraz rozporządza
dochodami z tego źródła.
2. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu
polegające na:
1) korzystaniu z mienia w działalności sołectwa;
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2) udostępnianiu mienia;
3) dbałości o stan mienia komunalnego.
3. Zwykły zarząd mieniem w imieniu sołectwa sprawuje sołtys.
4. Umowy cywilnoprawne w zakresie udostępniania mienia komunalnego przekazanego sołectwu zawiera
burmistrz, w uzgodnieniu z sołtysem.
Rozdział 7.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 40. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
§ 41. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia burmistrz za pośrednictwem urzędu.
§ 42. 1. Dochodami uzyskiwanymi przez sołectwo są:
1) dochody z majątku przekazanemu sołectwu;
2) środki pochodzące z darowizn.
2. O przeznaczeniu dochodów decyduje zebranie wiejskie.
§ 43. Sołectwo może dysponować również środkami finansowymi na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 8.
Nadzór nad działalnością sołectwa
§ 44. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: rada gminy i burmistrz.
3. Nadzór nad działalnością sołectwa rada gminy realizuje poprzez właściwą komisję rady gminy.
4. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania sołectwa.
§ 45. 1. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza burmistrz
i wstrzymuje ich wykonanie.
2. Uchwała nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez
burmistrza uchylona.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rady gminy
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 46. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje
burmistrz.
§ 47. Traci moc uchwała nr X/68/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębia.
§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Góry:
Arkadiusz Szuper

