
 

 

UCHWAŁA NR IV/72/2015 
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE 

z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art 35 ust 1 i 3, art 40 ust. 2 pkt 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa, Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Wymysłów o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/146/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 marca 2000r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectw Gminy Miechów. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie 

 

 

Zenon Czekaj 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 lutego 2015 r.

Poz. 557



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/72/2015 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

STATUT SOŁECTWA 
WYMYSŁÓW 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Mieszkańcy miejscowości Wymysłów tworzą samorząd mieszkańców Sołectwa. 

2. Sołectwo Wymysłów jest jednostką pomocniczą Gminy Miechów, zwaną dalej ,,Gminą". 

3. Nazwa Sołectwa brzmi: Sołectwo Wymysłów. 

4. Sołectwo obejmuje obszar 400,41 ha. 

5. Granice Sołectwa określa mapa graficzna stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 

6. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic Sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy określa 

Statut Gminy. 

7. Organizację i zakres działania Sołectwa określa niniejszy Statut. 

Rozdział 2. 
ZAKRES DZIAŁANIA I ORGANIZACJA SOŁECTWA 

§ 2. 1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, niezastrzeżone ustawami do 

kompetencji Rady Miejskiej. 

2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej 

wsród mieszkańców Sołectwa. 

3. Do zadań Sołectwa należą wszelkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, w szczególności: 

1) Udział mieszkańców w rozpatrywaniu spraw istotnych dla prawidłowego działania Sołectwa, w tym 

opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 

2) Uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady 

Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa oraz współpraca w zakresie organizacji 

spotkań z mieszkańcami, 

3) Gospodarowanie w sposób właściwy mieniem gminnym, o ile zostało ono przekazane, 

4) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania w zakresie 

pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i edukacji, 

5) Kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

6) Reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy, 

7) Zgłoszenie do organów Gminy projektów przedsięwzięć istotnych dla Sołectwa, a będących w zakresie 

zadań własnych Gminy, 

8) Utrzymanie porządku i czystości na obszarze Sołectwa. 

§ 3. Zadania Sołectwa określone w §2 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez: 

1) Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 

2) Opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi, 

3) Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych 

projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

4) Występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa, 
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5) Współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest sołectwo w zakresie organizacji spotkań 
z wyborcami, dyżurów oraz kierowaniem do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 

6) Występowanie do organów Gminy z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi, 

7) Współpracę z organami Gminy i innymi jednostkami pomocniczymi, 

8) Ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi. 

Rozdział 3. 
ORGANY SOŁECTWA 

§ 4. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 

3. Kadencja Sołtysa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. 

4. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zwołuje pierwsze Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru 

Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od upływu kadencji Sołtysa, na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej o przeprowadzeniu wyborów. 

5. Kadencja Sołtysa ulega skróceniu w przypadku: 

1) Pisemnej rezygnacji złożonej do Burmistrza, 

2) Odwołania, 

3) Utraty prawa wybieralności, 

4) Pozbawienia praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na mocy prawomocnego 

orzeczenia sądu, 

5) Śmierci. 

6. Po zakończeniu kadencji Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru 

nowego Sołtysa. 

§ 5.  

ZEBRANIE WIEJSKIE 

1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom stale zamieszkałym 

w sołectwie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym umieszczonym w prowadzonym dla terenu 

sołectwa rejestrze wyborców zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy. 

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

3) na wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza lub Rady Sołeckiej. 

3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

4. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, co najmniej na 7 dni przed datą odbycia Zebrania. 

5. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad na wniosek zgłoszony przez uczestnika 

Zebrania i poddany pod głosowanie. 

7. Porządek zebrania konsultowany jest z Radą Sołecką. 
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8. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały 

podpisuje przewodniczący zebrania. 

9. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu i organizacji przebiegu zebrania, Burmistrz 

może delegować pracowników Urzędu Gminy i Miasta Miechów do współpracy. 

§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) wybór i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz jej poszczególnych członków, 

2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

3) podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

4) uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa, 

5) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Miechów, 

6) opiniowanie lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska dotyczących obszaru Sołectwa, 

7) opiniowanie przepisów prawa miejscowego dotyczących Sołectwa, 

8) wyrażanie stanowiska oraz opinii Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie 

stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy, 

9) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, o ile mienie zostało przekazane Sołectwu, 

10) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów ustawowych, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa. 

§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów. 

2. W zależności od charakteru sprawy Burmistrz załatwia je we własnym zakresie, bądź przekazuje do 

rozpatrzenia Radzie Miejskiej. 

3. O sposobie realizacji uchwał lub wniosków Burmistrz informuje mieszkańców na Zebraniu Wiejskim 

lub w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8.  

SOŁTYS 

1. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania zgodnie z § 5 ust.1. 

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny. Rada Miejska może ustanowić zasady na jakich 

Sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

3. Sołtys nie będący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Miejskiej bez prawa udziału 

w głosowaniu. 

4. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz prawo wyrażania opinii 

w imieniu mieszkańców Sołectwa. 

5. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

§ 9. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy: 

1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu oraz Radzie Sołeckiej, 

2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy, 

3) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa, 

4) występowanie z wnioskami do organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, 
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5) sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej działalności Sołectwa, 

6) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz, 

7) gospodarowanie mieniem gminnym, jeśli zostało przekazane Sołectwu, 

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Sołectwa, 

9) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

10) informowanie mieszkańców Sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach Sołectwa, 

11) zawiadamianie Radnych z terenu Sołectwa o terminie zwołanego Zebrania Wiejskiego bądź Rady 

Sołeckiej. 

§ 10.  

RADA SOŁECKA 

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 7 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa 

uprawnionych do głosowania zgodnie z § 5 ust.1. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

4. Kadencja członka Rady Sołeckiej rozpoczyna się z dniem wyboru i upływa z dniem zakończenia 

kadencji Sołtysa. 

5. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie. 

6. Radni Rady Miejskiej danego Sołectwa mogą brać udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 

7. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, a w razie potrzeby Burmistrz lub Przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

§ 11. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 

1) przygotowanie Zebrań Wiejskich i sporządzenie projektów uchwał tych zebrań, 

2) zbieranie wniosków i opinii mieszkańców w sprawach Sołectwa oraz analiza sposobów ich realizacji, 

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców, 

4) współpraca z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji różnych przedsięwzięć służących 

dobru wsi i jej mieszkańców. 

§ 12.  

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

1. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz członków 

Rady Sołeckiej po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów 

Sołectwa. 

2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Burmistrz podaje do 

wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, określając miejsce, dzień i godzinę jego 

przeprowadzenia. 

§ 13. 1. Dla dokonania wyboru bądź odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co 

najmniej 

1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania zgodnie z § 5 ust.1. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 557



2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na 

następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 min od pierwszego terminu zebrania bezwzględu na 

liczbę osób uczestniczących. Informację o tym należy umieścić w ogłoszeniu. 

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisania 

listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. 

§ 14. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana w głosowaniu 

jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, 

4) sporządzenie protokołu z wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania. 

§ 15. 1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje sie w głosowaniu tajnym. 

2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie składu osobowego Rady Sołeckiej. 

3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. 

4. Jeżeli kandydaci otrzymali równą liczbę głosów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 

Skrutacyjną. Losowanie przeprowadza się w następujacy sposób: do jednakowych, nieprzeźroczystych 

kopert wkłada się kartki z wypisanymi nazwiskami i imionami tych kandydatów okazując je zebranym. 

Po wymieszaniu kopert losuje się jedną z nich. Nazwisko i imię wylosowanego kandydata odczytuje się 

i okazuje zebranym a także okazuje się zawartość niewylosowanych kopert. Przebieg przeprowadzonego 

losowania opisuje się w protokole. 

5. Wyniki głosowania i wyniki wyborów Komisja Skrutacyjna odczytuje zebranym i podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 

i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych 

obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub dopuścili się czynu 

dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wykonując swoje obowiązki nie mogą decydować w sprawach, 

z którymi może być związany ich interes osobisty i majątkowy albo interes ich krewnych i powinowatych 

do drugiego stopnia. 

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

§ 17. 1. W przypadku rezygnacji Sołtysa, przeprowadza się wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej 

w trybie określonym w § 12 ust. 1. 

Rezygnacja nie wymaga przyjęcia przez Zebranie Wiejskie. 

2. Dotychczasowy Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa. W przypadku 
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rezygnacji Sołtys może wystąpić do Burmistrza z prośbą o udzielenie upoważnienia członkowi 

Rady Sołeckiej - po wcześniejszym uzyskaniu jego pisemnej zgody - do pełnienia obowiązków 

Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa. 

3. W razie skrócenia kadencji Sołtysa, w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 - 5, Burmistrz 

upoważnia członka Rady Sołeckiej do pełnienia obowiązków Sołtysa do czasu wyboru nowego 

Sołtysa. 

§ 18. 1. Członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. 

2. Rezygnacja składana jest w formie pisemnej do Sołtysa, a w przypadku jego braku do Burmistrza. 

3. Rezygnacja nie wymaga przyjęcia przez Zebranie Wiejskie. 

4. Uzupełnienia składu Rady Sołeckiej dokonuje się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Sołtysa w 

trybie określonym w § 15. 

5. Uzupełnienie składu Rady Sołeckiej nie jest wymagane jesli jej skład osobowy nie zmniejszył się 

poniżej 3 osób. 

Rozdział 4. 
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 

§ 19. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. Środki finansowe Sołectwa stanowią: 

1) fundusze wydzielone w budżecie Gminy, 

2) inne dochody przewidziane przepisami prawa. 

Rozdział 5. 
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

§ 20. 1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz. 

2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest według kryteriów: 

1) zgodności z prawem, 

2) celowości, 

3) rzetelności, 

4) gospodarności. 

3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna. 

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, wyjaśnień i danych 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 

5. Protokoły, uchwały i wszelkie załączniki sporządzone na Zebraniach Wiejskich, w tym dotyczące 

wyborów organów Sołectwa, przechowuje Sołtys lub upoważniona przez niego osoba, natomiast 

kopie są przekazywane w ciągu 7 dni Burmistrzowi. 

6. Rada Miejska stwierdza nieważność uchwał organów sołectwa jeśli naruszają one prawo. 

Rozdział 6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy i Miasta 

Miechów oraz odpowiednie przepisy prawa. 

2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Burmistrz Gminy i Miasta 
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Miechów. 

3. Zmian w Statucie dokonuje Rada Miejska w Miechowie w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 22. Integralną część niniejszego Statutu stanowią załączniki: 

Nr 1 - Mapa graficzna określająca granice Sołectwa 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie 

 

 

Zenon Czekaj 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/72/2015 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

Mapa graficzna - załącznik nr 1 do Statutu 

SOŁECTWO WYMYSŁÓW 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie 

 

 

Zenon Czekaj 
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