
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/276/17 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) 

jak również § 48 ust. 4 załącznika nr 1 (Statut sołectwa Dąbrowica) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 2 (Statut sołectwa Durdy) 

do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, 

§ 48 ust. 4 załącznika nr 3 (Statut sołectwa Dymitrów Duży) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 4 (Statut sołectwa Dymitrów 

Mały) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, 

§ 48 ust. 4 załącznika nr 5 (Statut sołectwa Kaczaki) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 

nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 6 (Statut sołectwa Knapy) do Uchwały Rady 

Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 

7 (Statut sołectwa Marki) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 

7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 8 (Statut sołectwa Skopanie Wieś) do Uchwały Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 9 (Statut 

sołectwa Suchorzów) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 

7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 10 (Statut sołectwa Siedleszczany) do Uchwały Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 11 (Statut 

sołectwa Ślęzaki) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 

2006r, § 48 ust. 4 załącznika nr 12 (Statut sołectwa Wola Baranowska) do Uchwały Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r oraz § 62 ust. 4 załącznika nr 13 (Statut 

Osiedla Baranów Sandomierski) do Uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 

z dnia 7 kwietnia 2006r, § 62 ust. 4 załącznika nr 14 (Statut Osiedla Skopanie Osiedle) do Uchwały Rady 

Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/287/06 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 7 kwietnia 2006r. 

w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 1 „STATUT SOŁECTWA DĄBROWICA”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 
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c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli 

na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.” 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji” 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 4 dni 

przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które zgłosiły 

kandydata na Sołtysa.” 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) Paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo 

pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 
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8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”, 

2) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 2 „STATUT SOŁECTWA DURDY”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli 

na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej 

na 4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 
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„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

3) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 3 „STATUT SOŁECTWA DYMITRÓW DUŻY”, 

dokonuje się następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 
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l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej 

na 4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

4) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 4 „STATUT SOŁECTWA DYMITRÓW MAŁY”, 

dokonuje się następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 
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i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji 

lub niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej 

na 4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

5) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 5 „STATUT SOŁECTWA KACZAKI”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli 

na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 
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e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej 

na 4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

6) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 6 „STATUT SOŁECTWA KNAPY”: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 
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b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 
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6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

7) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 7 „STATUT SOŁECTWA MARKI”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 
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q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

8) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 8 „STATUT SOŁECTWA SKOPANIE WIEŚ, dokonuje 

się następujących zmian: 

a) dotychczasową nazwę w/w załącznika „STATUT SOŁECTWA SKOPANIE WIEŚ” zmienia się 

na nową o brzmieniu: „STATUT SOŁECTWA SKOPANIE”, 

b) treść § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 1. Mieszkańcy miejscowości Skopanie tj. mieszkańcy ulic: Akacjowa, Armii Krajowej, Cegielniana, 

Górka, Granica, Jana Pawła II nr 2-30 parzyste oraz od nr 31 do końca, Kasztanowa, Kolejowa, 

Ks. Jerzego Popiełuszki, Leśna, Malinowa, Międzywodzie, Miła, Przemysłowa, Rotmistrza Pileckiego, 

Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Św. Floriana, Tarnobrzeska, Wiejska, Wspólna, stanowią  samorząd 

Sołectwa Skopanie”, 

c) zmienia się treść § 2 ust. 1 na następującą: 

„1. Sołectwo Skopanie, zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy 

wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski.”, 

d) treść § 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Baranów Sandomierski, 

2) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Skopanie, 

3) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Skopanie, 

4) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Skopanie, 

5) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim, 

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 

7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Skopanie.”, 

e) zmienia się zapis § 5 na następujący: 

„§ 5. Nazwa Sołectwa brzmi: Sołectwo Skopanie.”, 

f) treść § 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 6. Teren działania Sołectwa obejmuje część miejscowości Skopanie, obejmującej ulice wskazane 

w § 1.”, 
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g) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca  wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

h) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona 

z Burmistrzem.”, 

i) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli 

na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

j) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

k) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

l) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

m) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

n) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

o) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

p) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

q) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

r) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

s) w § 35 skreśla się ust. 4, 

t) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

u) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

v) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

w) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

x) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 
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2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

9) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 9 „STATUT SOŁECTWA SUCHORZÓW”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 
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n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

10) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 10 „STATUT SOŁECTWA SIEDLESZCZANY”, 

dokonuje się następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 
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j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej 

na 4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

11) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 11 „STATUT SOŁECTWA ŚLĘZAKI”, dokonuje się 

następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli 

na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 
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f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

h) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

i) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

j) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji 

lub niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

k) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

l) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

m) w § 35 skreśla się ust. 4, 

n) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio.”, 

o) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

p) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

q) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

r) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

12) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonego nr 12 „STATUT SOŁECTWA WOLA BARANOWSKA”, 

dokonuje się następujących zmian: 

a) zmianie ulega zapis § 13 ust. 4 na następujący: „4. Zebranie Wiejskie winno się odbyć w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy, z zastrzeżeniem 

ust. 5.”, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 15 – Poz. 759



b) w § 13 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Data każdego Zebrania Wiejskiego winna być przez Sołtysa, a w przypadku określonym 

w ust. 2 najstarszego członka Rady Sołeckiej, uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) zmienia się treść § 14 ust. 8 na następujący: „8. Zebranie Wiejskie jest ważne (prawomocne) jeżeli na 

zebraniu jest obecnych nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa 

i mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w ust. 3 i 4”, 

d) treść § 14 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Jeżeli na zebraniu nie ma określonego w ust. 8 quorum – 

zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 minut licząc od upływu 

pierwszego wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę zebranych.”, 

e) w § 15 po oznaczeniu „§ 15.” skreśla się cyfrę „1”, oznaczającą ust. 1, 

f) w § 17 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą „3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 

30 kwietnia, Sołtys na Zebraniu Wiejskim składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok 

poprzedni, w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się 

mieszkańców Sołectwa z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

g) w § 19 ust. 1 w zdaniu drugim słowo „rewizji” zastępuje się słowem „kontroli”, 

g) paragraf 20 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W przypadku, gdyby posiedzenia Rady Sołeckiej 

odbywały się rzadziej niż raz na dwa miesiące Burmistrz może wezwać Sołtysa do przestrzegania 

częstotliwości zebrań Rady Sołeckiej, a gdyby Sołtys nie stosował się do tego wezwania Burmistrz może 

zwrócić się do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa z funkcji”, 

h) zmianie ulega § 25 ust. 3 na następujący: „3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski najpóźniej w siódmym dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu 

wyborców w wyborach do organu stanowiącego Gminy, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., poz.112, ze zm.).”, 

i) w § 28 dopisuje się ust. 6 o treści: „6. Burmistrz może powierzyć pełnienie funkcji sołtysa wybranej 

przez siebie osobie na czas od upływu kadencji Sołtysa, dnia jego rezygnacji z pełnienia funkcji lub 

niemożności sprawowania przez niego funkcji do czasu wyboru nowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Statucie. Zapis § 32 ust. 10  oraz § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

j) w § 33 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Terminy zgłaszania określone w § 32 ust. 6 stosuje 

się odpowiednio do zgłaszania członków obwodowych komisji.”, 

k) zmienia się treść § 33 ust. 3 na następującą: „3. Obwodowe komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 

4 dni przed dniem wyborów Burmistrz spośród osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców, które 

zgłosiły kandydata na Sołtysa.”, 

l) w § 35 skreśla się ust. 4, 

m) w § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis § 14 ust. 1 do 6 stosuje się 

odpowiednio.”, 

n) w § 41 ust. 1 słowo „Odwołania” zamienia się na słowo „Odwołanie”, 

o) paragraf 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Sołectwo może tworzyć własny budżet w ramach 

funduszu sołeckiego”, 

p) w § 43 ust. 4 zmienia się oznaczenie Dziennika Urzędowego z dotychczasowego „(Dz. U. z 2001r 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” na nowe: „(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.)”, 

q) paragraf 44 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 44. W ramach posiadanych środków finansowych Sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 759



5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno – sportowej na 

terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”; 

13) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonym nr 13 „STATUT OSIEDLA BARANÓW 

SANDOMIERSKI”, wprowadza się następujące zmiany: 

a) treść § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Posiedzenie Rady Osiedla winno się odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, 

że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy. Data zebrania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

winna być przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla uzgodniona z Burmistrzem.”, 

b) treść § 13 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. O planowanym Posiedzeniu Rady Osiedla Przewodniczący Zarządu Osiedla powiadamia również 

Burmistrza . Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Posiedzenie Rady Osiedla jest ważne (prawomocne) 

jeżeli na Posiedzeniu jest obecnych nie mniej niż. 50% ustawowej liczby członków Rady Osiedla, którzy 

zostali o nim powiadomieni w sposób i terminie określonym w ust. 3 i 4”, 

c) w § 23 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Wybór członków Zarządu Osiedla odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Osiedla (nie dotyczy 

to sytuacji wyboru nowego składu Zarządu w przypadku jego odwołania).”, 

d) w § 26 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą: 

„3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, Przewodniczący Zarządu Osiedla 

na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok poprzedni, 

w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się mieszkańców 

Osiedla z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

e) w § 32 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej, 

Burmistrza winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia żądania lub wniosku, chyba, że wnioskodawca 

proponuje termin późniejszy. Data zebrania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna być przez 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla uzgodniona z Burmistrzem. Zapis § 12 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio.”, 

f) zmianie ulega § 37 ust. 3 na następujący: 

„3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w siódmym dniu przed dniem 

wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady Miejskiej, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. poz. 112, 

z późn.zm.).”, 

g) w § 45 po ust. 10 dopisuje się ust. 11 i ust. 12 o brzmieniu: 

„11. Podczas głosowania w lokalu wyborczym może uczestniczyć, na podstawie pisemnego 

upoważnienia grupy osób, o której mowa w ust. 2, mąż zaufania, który ma prawo obserwowania 

przebiegu głosowania i zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do protokołu z głosowania 

do obwodowej komisji wyborczej. 

12. Grupa osób, która zgłosiła kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla może upoważnić tylko 

jedną osobę do pełnienia funkcji męża zaufania.”, 

h) paragraf 52 otrzymuje nową treść: 

„§ 52. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu Rada Osiedla spośród swojego grona wybiera Zarząd 

Osiedla zgodnie z § 23 ust. 1, ust. 2 i ust. 3”, 

i) paragraf 57 otrzymuje nowe brzmienie: 
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„§ 57. W ramach posiadanych środków finansowych Osiedle pokrywa koszty związane, między 

innymi z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno-sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”, 

j) w § 58 ust. 4. oznaczenie „(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” zastępuje się oznaczeniem 

„(Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, ze zm.)”, 

14) w załączniku do w/w uchwały, oznaczonym nr 14 STATUT OSIEDLA SKOPANIE OSIEDLE, 

wprowadza się następujące zmiany: 

a) zmienia się treść § 4  na następujący: 

„§ 4. Ogół mieszkańców Skopania Osiedla, tj. mieszkańcy ulic: Mickiewicza 1-7, Słowackiego, Al. Gen. 

Sikorskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Dąbrówki, Jana Pawła II 1-29 Nieparzyste, 

Kardynała Wyszyńskiego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Mickiewicza 8, 

Mieszka I, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Św. Jadwigi Królowej, Władysława Łokietka, stanowi 

Samorząd mieszkańców Osiedla”, 

b) treść § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Posiedzenie Rady Osiedla winno się odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, 

że wnioskodawca wskazuje termin późniejszy. Data zebrania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

winna być przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla uzgodniona z Burmistrzem.”, 

c) treść § 13 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. O planowanym Posiedzeniu Rady Osiedla Przewodniczący Zarządu Osiedla powiadamia również 

Burmistrza . Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Posiedzenie Rady Osiedla jest ważne (prawomocne) 

jeżeli na Posiedzeniu jest obecnych nie mniej niż. 50% ustawowej liczby członków Rady Osiedla, którzy 

zostali o nim powiadomieni w sposób i terminie określonym w ust. 3 i 4”, 

d) w § 23. ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Wybór członków Zarządu Osiedla odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Osiedla (nie dotyczy 

to sytuacji wyboru nowego składu Zarządu w przypadku jego odwołania).”, 

e) w § 26 zmianie ulega treść ust. 3 na następującą: 

„3. Co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, Przewodniczący Zarządu Osiedla 

na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców składa sprawozdanie z realizacji swoich zadań za rok poprzedni, 

w tym wyników inkasa należności finansowo – podatkowych oraz wywiązywania się mieszkańców 

Osiedla z innych obowiązków wobec Gminy.”, 

f) w § 32 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej, 

Burmistrza winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia żądania lub wniosku, chyba, że wnioskodawca 

proponuje termin późniejszy. Data zebrania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna być przez 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla uzgodniona z Burmistrzem. Zapis § 12 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio.”, 
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g) zmianie ulega § 37 ust. 3 na następujący: 

„3. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w siódmym dniu przed dniem 

wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady Miejskiej, sporządzonego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. poz. 112, 

z późn.zm.).”, 

h) w § 45 po ust. 10 dopisuje się ust. 11 i ust. 12 o brzmieniu: 

„11. Podczas głosowania w lokalu wyborczym może uczestniczyć, na podstawie pisemnego 

upoważnienia grupy osób, o której mowa w ust. 2, mąż zaufania, który ma prawo obserwowania 

przebiegu głosowania i zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do protokołu z głosowania do 

obwodowej komisji wyborczej. 

12. Grupa osób, która zgłosiła kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla może upoważnić tylko 

jedną osobę do pełnienia funkcji męża zaufania”, 

i) paragraf 52 otrzymuje nową treść: 

„§ 52. Na pierwszym wspólnym posiedzeniu Rada Osiedla spośród swojego grona wybiera Zarząd 

Osiedla zgodnie z § 23 ust. 1, ust. 2 i ust. 3”, 

j) paragraf 57 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 57. W ramach posiadanych środków finansowych Osiedle pokrywa koszty związane, między 

innymi z: 

1) utrzymaniem stadionów i boisk sportowych, 

2) utrzymaniem świetlic, 

3) utrzymaniem dróg polnych (dojazdy do pól), 

4) budową, utrzymaniem, remontami przystanków PKS, 

5) utrzymaniem pastwisk, 

6) realizacją zadań w zakresie infrastruktury, 

7) wspomaganiem utrzymania przedszkoli i szkół oraz wspieraniem działalności kulturalno-sportowej 

na terenie Gminy, 

8) dotowaniem działalności organizacji społecznych.”, 

k) w § 58 ust. 4. oznaczenie „(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)” zastępuje się oznaczeniem 

„(Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, ze zm.)”. 

§ 2. Pozostałe zapisy załączników do Uchwały nr XL/287/06 z dnia 7 kwietnia 2006r: nr 1 STATUT 

SOŁECTWA DĄBROWICA, nr 2 STATUT SOŁECTWA DURDY, nr 3 STATUT SOŁECTWA 

DYMITRÓW DUŻY, nr 4 STATUT SOŁECTWA DYMITRÓW MAŁY, nr 5 STATUT SOŁECTWA 

KACZAKI, nr 6 STATUT SOŁECTWA KNAPY, nr 7 STATUT SOŁECTWA MARKI, nr 8 STATUT 

SOŁECTWA SKOPANIE WIEŚ, nr 9 STATUT SOŁECTWA SUCHORZÓW, nr 10 STATUT SOŁECTWA 

SIEDLESZCZANY, nr 11 STATUT SOŁECTWA ŚLĘZAKI, nr 12 STATUT SOŁECTWA WOLA 

BARANOWSKA oraz nr 13 STATUT OSIEDLA BARANÓW SANDOMIERSKI oraz nr 14 STATUT 

OSIEDLA SKOPANIE OSIEDLE pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

   mgr inż. Wacław Smykla 
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