
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu 

Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 2 i § 37 Statutu Gminy Zębowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2003 r. Nr 23, poz. 568) Rada Gminy Zębowice – po uwzględnieniu inicjatywy mieszkańców sołectwa 

Radawie wyrażonej w głosowaniu na zebraniu wiejskim w dniu 24 listopada 2017 r. – uchwala, co następuje: 

§ 1. Dotychczasowe sołectwo Radawie ulega podziałowi na sołectwa: Radawie i Łąka.  

§ 2. Granice sołectw Radawie i Łąka określa mapka stanowiąca załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Nadaje się statuty: sołectwu Radawie i sołectwu Łąka w brzmieniu załączników nr 3 i nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr V/43/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadanie mu statutu. 

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Gminy Zębowice 

 

Gabriela Buczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 stycznia 2018 r.

Poz. 256
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Załącznik nr 3 

 do uchwały nr XXVIII/206/2018 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

STATUT SOŁECTWA RADAWIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Radawie jest jednostką pomocniczą Gminy Zębowice, stanowiącą wspólnotę samorządową 

jej mieszkańców. 

2. Sołectwo Radawie obejmuje swym zasięgiem obszar wsi Radawie i Kosice. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zębowice; 

2) sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Radawie; 

3) statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Radawie; 

4) sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa Radawie; 

5) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa Radawie; 

6) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspomagający sołtysa sołectwa Radawie. 

Rozdział 2 

Zakres działania sołectwa 

§ 3. l. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału  

w realizacji zadań gminy, uwzględniających potrzeby mieszkańców sołectwa. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez: 

1) inicjowanie działań organów gminy; 

2) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków 

dotyczących sołectwa; 

3) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy; 

4) zgłaszanie wniosków; 

5) opiniowanie istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności projektów rozstrzygnięć organów gminy. 

§ 4.1. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami  

i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności: 

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

2) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których 

załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa; 

3) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, 

kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej; 

4) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej 

społeczności; 

5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej. 

2. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Gminy, w drodze uchwały, może powierzyć sołectwu zarządzanie 

i korzystanie ze składników mienia komunalnego, położonego na terenie sołectwa. 

Rozdział 3 

Organy Sołectwa i zakresy ich kompetencji 

§ 5.1. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, oraz sołtys - jako organ wykonawczy. 
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2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka. 

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata. 

4. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej. 

5. Wybory zarządzane są najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji organów samorządu gminnego. 

§ 6.1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy: 

1) powołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie; 

2) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska 

wystąpi organ gminy; 

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia 

sołectwa; 

4) wyrażanie opinii w sprawie lokalizacji na terenie sołectwa inwestycji uciążliwych dla środowiska. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z samorządami 

mieszkańców sąsiednich sołectw, zawrzeć porozumienie określające zakres i sposób wykonywania wspólnych 

zadań oraz podejmować wspólne uchwały. 

§ 7.l. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania, określone przepisami prawa  

i uchwałami organów gminy. 

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 

2) zwoływanie zebrań wiejskich; 

3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej; 

4) zgłaszanie - w uzgodnieniu z radą sołecką - do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa; 

5) wpływanie na aktywność mieszkańców, służącą poprawie warunków życia w sołectwie; 

6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta; 

7) uczestniczenie w okresowych naradach sołtysów; 

8) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

9) uruchomienie środków w ramach planu rzeczowo-finansowego na podstawie przedłożonych faktur  

i rachunków opisanych przez rady sołeckie oraz merytoryczne komórki Urzędu Gminy w Zębowicach. 

§ 8.1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys stale współdziała z radą sołecką. 

2. Rada sołecka liczy od 3 do 5 członków. 

3. Zebrania rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 

4. Posiedzeniom rady sołeckiej przewodniczy sołtys. 

§ 9. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy: 

1) wspomaganie działalności sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców; 

2) współpraca z instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań. 

Rozdział 4 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich 

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne 

prawo wyborcze do Rady Gminy. 
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§ 11.1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek rady sołeckiej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców; 

4) na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

2. Jeżeli sołtys nie zwołuje zebrania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, zebranie zwołuje 

Wójt Gminy. 

3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń w terminie co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, kto 

jest organizatorem zebrania, dokładne określenie dnia, godziny i miejsca zebrania. 

§ 12.1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. 

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący 

zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności, sołtys przekazuje Wójtowi Gminy  

w terminie 7 dni od daty zebrania. 

3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.  

Rozdział 5 

Tryb wyboru sołtysa i rady soleckiej 

§ 13.l. W celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej Wójt zarządza wybory w formie głosowania na kartach  

do głosowania, zapewniając techniczno-organizacyjną obsługę wyborów. 

2. Dzień wyborów ustala Wójt po upływie dotychczasowej kadencji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. 

3. Zawiadomienia o miejscu, dacie i godzinie zebrania podawane są do publicznej wiadomości w sołectwie 

najpóźniej na 7 dni przed datą wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 

4. Dla ważności wyborów organów sołectwa wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5% ogółu 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

5. Jeżeli w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych, to zebranie zwołuje się  

w drugim terminie, nie prędzej niż 15 minut po pierwszym terminie zebrania. Wybory organów sołectwa  

są ważne bez względu na liczbę obecnych na drugim zebraniu. 

6. W przypadku braku zgłoszeń kandydata na sołtysa oraz do rady sołeckiej wybory uważa się za niedokonane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, ponowne wybory organów sołectwa ogłasza Wójt po upływie  

l miesiąca od dnia, o którym mowa w ust. 2. 

§ 14.l. Prawo udziału w wyborach organów sołectwa oraz zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków 

rady sołeckiej przysługuje mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze. 

2. Wyboru sołtysa, a w następnej kolejności członków rady sołeckiej, dokonuje się spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów w drodze głosowania tajnego na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu 

Gminy w Zębowicach. 

3. Sołtysem może zostać wybrany mieszkaniec sołectwa, który posiada czynne prawo wyborcze i nie był 

prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne. 

§ 15.1. Wójt lub inny upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy w Zębowicach: 

1) dokonuje otwarcia zebrania; 

2) podaje liczbę uprawnionych do głosowania w sołectwie; 

3) stwierdza prawomocność zebrania; 

4) zarządza przeprowadzenie wyboru przewodniczącego zebrania. 
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2. Osoba wymieniona w ust. 1, uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie 

przepisów niniejszego statutu. 

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna powoływana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców 

sołectwa z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym osoba wskazana przez Wójta. 

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) sporządzenie kart do głosowania; 

3) przeprowadzenie głosowania, w trakcie którego karty wrzucane są do urny; 

4) ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

6. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. 

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów ważnych przez dwóch lub więcej kandydatów 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

8. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 16.1. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 

oraz na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5% 

uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje  

na wniosek sołtysa lub 5% uprawnionych mieszkańców. 

§ 17.1. W razie odwołania sołtysa w trakcie kadencji Wójt, w terminie do 2 miesięcy od dnia ustąpienia lub 

odwołania, zarządza wybory sołtysa. 

2. W razie odwołania rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków w trakcie kadencji, wyboru nowej 

rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków dokonuje zebranie wiejskie we własnym zakresie. 

Rozdział 6 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 18. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 19.1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy oraz Wójt. 

2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach do dokonania czynności kontrolnych 

w jego imieniu. 

§ 20.1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia 

pozostających we władaniu sołectwa. 

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa. 

Rozdział 7 

Przepis końcowy 

§ 21. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr XXVIII/206/2018 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Sołectwo Łąka jest jednostką pomocniczą Gminy Zębowice, stanowiącą wspólnotę samorządową jej 

mieszkańców. 

2. Sołectwo Łąka obejmuje swym zasięgiem obszar wsi Łąka. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zębowice; 

2) sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Łąka; 

3) statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Łąka; 

4) sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa Łąka; 

5) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa Łąka; 

6) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspomagający sołtysa sołectwa Łąka. 

Rozdział 2 
Zakres działania sołectwa 

§ 3.l. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału  

w realizacji zadań gminy, uwzględniających potrzeby mieszkańców sołectwa. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez: 

1) inicjowanie działań organów gminy; 

2) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków 

dotyczących sołectwa; 

3) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy; 

4) zgłaszanie wniosków; 

5) opiniowanie istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności projektów rozstrzygnięć organów gminy. 

§ 4.1. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami  

i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności: 

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

2) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których 

załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa; 

3) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, 

kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej; 

4) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej 

społeczności; 

5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej. 

2. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Gminy, w drodze uchwały, może powierzyć sołectwu zarządzanie 

i korzystanie ze składników mienia komunalnego, położonego na terenie sołectwa. 

Rozdział 3 

Organy sołectwa i zakresy ich kompetencji 

§ 5.1. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy, oraz sołtys - jako organ 

wykonawczy. 
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2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka. 

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata. 

4. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej. 

5. Wybory zarządzane są najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji organów samorządu gminnego. 

§ 6.1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy: 

1) powołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie; 

2) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska 

wystąpi organ gminy; 

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa; 

4) wyrażanie opinii w sprawie lokalizacji na terenie sołectwa inwestycji uciążliwych dla środowiska. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z samorządami 

mieszkańców sąsiednich sołectw, zawrzeć porozumienie określające zakres i sposób wykonywania wspólnych 

zadań oraz podejmować wspólne uchwały. 

§ 7.l. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania, określone przepisami prawa i uchwałami 

organów gminy. 

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 

2) zwoływanie zebrań wiejskich; 

3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej; 

4) zgłaszanie - w uzgodnieniu z radą sołecką - do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa; 

5) wpływanie na aktywność mieszkańców, służącą poprawie warunków życia w sołectwie; 

6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta; 

7) uczestniczenie w okresowych naradach sołtysów; 

8) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

9) uruchomienie środków w ramach planu rzeczowo-finansowego na podstawie przedłożonych faktur i rachunków 

opisanych przez rady sołeckie oraz merytoryczne komórki Urzędu Gminy w Zębowicach. 

§ 8.1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys stale współdziała z radą sołecką. 

2. Rada sołecka liczy od 3 do 5 członków. 

3. Zebrania rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 

4. Posiedzeniom rady sołeckiej przewodniczy sołtys. 

§ 9. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy: 

1) wspomaganie działalności sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców; 

2) współpraca z instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań. 

Rozdział 4 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich 

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne 

prawo wyborcze do Rady Gminy. 

§ 11.1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 
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2) na wniosek rady sołeckiej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców; 

4) na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

2. Jeżeli sołtys nie zwołuje zebrania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, zebranie zwołuje 

Wójt Gminy. 

3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń w terminie co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, kto 

jest organizatorem zebrania, dokładne określenie dnia, godziny i miejsca zebrania. 

§ 12.1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. 

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący 

zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności, sołtys przekazuje Wójtowi Gminy  

w terminie 7 dni od daty zebrania. 

3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.  

Rozdział 5 

Tryb wyboru sołtysa i rady soleckiej 

§ 13.l. W celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej Wójt zarządza wybory w formie głosowania na kartach  

do głosowania, zapewniając techniczno-organizacyjną obsługę wyborów. 

2. Dzień wyborów ustala Wójt po upływie dotychczasowej kadencji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. 

3. Zawiadomienia o miejscu, dacie i godzinie zebrania podawane są do publicznej wiadomości w sołectwie 

najpóźniej na 7 dni przed datą wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 

4. Dla ważności wyborów organów sołectwa wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5% ogółu 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

5. Jeżeli w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych, to zebranie zwołuje się  

w drugim terminie, nie prędzej niż 15 minut po pierwszym terminie zebrania. Wybory organów sołectwa  

są ważne bez względu na liczbę obecnych na drugim zebraniu. 

6. W przypadku braku zgłoszeń kandydata na sołtysa oraz do rady sołeckiej wybory uważa się za niedokonane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, ponowne wybory organów sołectwa ogłasza Wójt po upływie  

l miesiąca od dnia, o którym mowa w ust. 2. 

§ 14.l. Prawo udziału w wyborach organów sołectwa oraz zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków 

rady sołeckiej przysługuje mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze. 

2. Wyboru sołtysa, a w następnej kolejności członków rady sołeckiej, dokonuje się spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów w drodze głosowania tajnego na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu 

Gminy w Zębowicach. 

3. Sołtysem może zostać wybrany mieszkaniec sołectwa, który posiada czynne prawo wyborcze i nie był 

prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne. 

§ 15.1. Wójt lub inny upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy w Zębowicach: 

1) dokonuje otwarcia zebrania; 

2) podaje liczbę uprawnionych do głosowania w sołectwie; 

3) stwierdza prawomocność zebrania; 

4) zarządza przeprowadzenie wyboru przewodniczącego zebrania. 

2. Osoba wymieniona w ust. 1, uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie 

przepisów niniejszego statutu. 
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3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna powoływana spośród uprawnionych do głosowania 

mieszkańców sołectwa z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym osoba wskazana przez Wójta. 

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) sporządzenie kart do głosowania; 

3) przeprowadzenie głosowania, w trakcie którego karty wrzucane są do urny; 

4) ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

6. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. 

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów ważnych przez dwóch lub więcej kandydatów 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

8. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 16.1. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 

oraz na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5% 

uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek 

sołtysa lub 5% uprawnionych mieszkańców. 

§ 17.1. W razie odwołania sołtysa w trakcie kadencji Wójt, w terminie do 2 miesięcy od dnia ustąpienia lub 

odwołania, zarządza wybory sołtysa. 

2. W razie odwołania rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków w trakcie kadencji, wyboru nowej 

rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków dokonuje zebranie wiejskie we własnym zakresie. 

Rozdział 6 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 18. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 19.1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy oraz Wójt. 

2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach do dokonania czynności kontrolnych 

w jego imieniu. 

§ 20.1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia 

pozostających we władaniu sołectwa. 

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa. 

Rozdział 7 

Przepis końcowy 

§ 21. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 256


		2018-01-25T13:00:38+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




