
UCHWAŁA NR 109/XVII/19
RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Świerklany Dolne

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1.  Przyjąć Statut Sołectwa Świerklany Dolne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie 
Statutu Sołectwa Świerklany Dolne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2019 r.

Poz. 8174



Załącznik do uchwały Nr 109/XVII/19

Rady Gminy Świerklany

z dnia 28 listopada 2019 r.

Statut Sołectwa Świerklan Dolnych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Świerklany Dolne jest jednostką pomocniczą Gminy Świerklany. 

§ 2. Granice administracyjne sołectwa określa Załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

§ 3. Sołectwo działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

§ 4. 1.  Sołectwo, poprzez swe organy współuczestniczy w procesie zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Sołectwa. 

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa oraz organizowania samopomocy 
mieszkańców,

2) inspirowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury Sołectwa, 
w szczególności z czynnym udziałem mieszkańców,

3) organizowanie w ramach Sołectwa, bądź wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi, albo z organami 
gminy i jej jednostkami organizacyjnymi, szkołami, zakładami pracy i innymi, przedsięwzięć o charakterze 
kulturalno-oświatowym, imprez sportowo- rekreacyjnych i innych,

4) wydawanie na żądanie organów gminy bądź z własnej inicjatywy opinii w sprawie funkcjonowania 
w Sołectwie urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji publicznej, obiektów kulturalno-
oświatowych, sportowych i innych,

5) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznej.

Rozdział 2.
Organy Sołectwa

§ 5. Organami Sołectwa są Zebranie Wiejskie i Sołtys. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym, 
zaś Sołtys organem wykonawczym Sołectwa. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka. 

§ 6. Zebranie Wiejskie stanowi zgromadzenie stałych, pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1. Uchwalanie planu finansowego Sołectwa.

2. Określanie priorytetowych zadań Sołectwa w okresie kadencji oraz odrębnie na każdy rok.

3. Zatwierdzanie planów pracy Sołtysa.

4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. Zajmowanie stanowiska w innych istotnych sprawach dla Sołectwa.

6. Dokonywanie wyboru i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej w przypadkach określonych w załączniku 
nr 2 do statutu.

§ 8. Do kompetencji Sołtysa należy: 

1. Reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.

2. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.
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3. Zwoływanie Zebrań Wiejskich.

4. Realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego.

5. Bieżące zarządzanie mieniem komunalnym pozostającym w dyspozycji Sołectwa.

6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia 
działalności interwencyjnej w tym zakresie.

7. Wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

8. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia 
społeczności lokalnej.

9. Sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej.

§ 9. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy: 

1. Wspieranie działalności Sołtysa.

2. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa.

§ 10. Rada Sołecka składa się z 6 członków. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 11. Zasady wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

§ 12. 1.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Pomimo upływu kadencji Sołtys i Rada Sołecka 
działają do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nowej kadencji. 

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do trzech miesięcy po upływie ich 
kadencji lub zaistnienia wakatu.

§ 13. Nadzór nad działalnością finansową organów Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy oraz Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy, zgodnie z zasadami swego działania określonymi w Statucie Gminy. 

Rozdział 3.
Zasady obradowania Zebrania Wiejskiego

§ 14. Zebrania Wiejskie winny być zwoływane nie rzadziej niż raz na rok. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej. 

2. Zwołania Zebrania Wiejskiego może także dokonać Wójt Gminy na pisemny wniosek 100 pełnoletnich 
mieszkańców Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie, którego przedmiotem ma być wybór Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt 
Gminy.

§ 16. Zwołanie Zebrania Wiejskiego następuje poprzez rozplakatowanie informacji o terminie i miejscu 
zebrania oraz jego przedmiocie nie później niż 7 dni przed datą zebrania. 

§ 17. Jeśli Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub uprawniony członek Rady Sołeckiej, informacje 
wymienione w § 16 zobowiązani są oni przekazać Wójtowi Gminy nie później niż 3 dni przed terminem 
zebrania. 

§ 18. 1.  Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 
1% mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

2. Zebranie Wiejskie może dokonać wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, gdy uczestniczy w nim co 
najmniej 3% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej ilości 
mieszkańców uprawnionych do głosowania Wójt Gminy do miesiąca zwołuje następne Zebranie Wiejskie, 
które dokona wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców 
uprawnionych do głosowania.

3. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa lub Radę Sołecką, gdy uczestniczy w nim co najmniej 5% 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Ilość uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa się na koniec poprzedniego roku 
kalendarzowego.
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§ 19. 1.  Zebranie Wiejskie prowadzi przewodniczący obrad, wybrany na wstępie zebrania. Do czasu 
wyboru przewodniczącego obrad, zebranie prowadzi osoba, która zwołała posiedzenie. 

2. Zebranie Wiejskie na którym dokonuje się wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi osoba wyznaczona 
przez Wójta w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.

§ 20. Prowadzący zebranie kieruje dyskusją oraz zarządza głosowanie w sprawach będących przedmiotem 
zebrania. 

§ 21. Głosowanie odbywa się jawnie, zwykłą większością głosów chyba, że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

§ 22. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół. Za sporządzenie protokołu odpowiada 
zwołujący Zebranie Wiejskie. W protokole zamieszcza się informacje o miejscu i terminie posiedzenia oraz 
opisuje przebieg dyskusji. Do protokołu załącza się podjęte uchwały i listę obecności. Protokół podpisują 
przewodniczący obrad i protokolant. Przewodniczący obrad zobowiązany jest w terminie 14 dni dostarczyć 
protokół i podjęte uchwały Wójtowi Gminy. 

Rozdział 4.
Majątek i zasady gospodarki finansowej

§ 23. 1.  Majątkiem Sołectwa jest sprzęt i wyposażenie przekazane jej organowi wykonawczemu do 
używania oraz nabyty ze środków przeznaczonych Sołectwu. 

2. Organ wykonawczy Sołectwa obowiązany jest sprawować pieczę nad majątkiem sołectwa.

§ 24. Sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach budżetu gminy, na podstawie rocznych planów 
finansowych. 

§ 25. Sołectwo pokrywa swe wydatki z przeznaczonych mu w budżecie gminy środków budżetowych. 

§ 26. 1.  Projekt rocznego planu wydatków Sołectwa Sołtys opracowuje w terminach wskazanych przez 
Radę Gminy w uchwale określającej procedurę uchwalania budżetu gminy. Wójt Gminy w terminie 7 dni od 
dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy przekazuje Sołtysowi informacje niezbędne do 
opracowania projektu planu finansowego Sołectwa. 

2. W terminie do 21 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy Wójt Gminy przekazuje Sołtysowi informację 
o ostatecznych kwotach wydatków Sołectwa.

3. Organy Sołectwa, stosownie do swych kompetencji dostosowują do uchwały budżetowej plan finansowy 
Sołectwa.

§ 26a. 1.  Gospodarka finansowa sołectwa może być również prowadzona na zasadach określonych 
w ustawie o funduszu sołeckim. 

2. Warunki przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego określa ustawa, o której 
mowa w punkcie 1.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 27. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa Świerklany Dolne
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Załącznik Nr 2 do Statutu Sołectwa Świerklany Dolne

Zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Świerklanach Dolnych

§ 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w odrębnych tajnych głosowaniach, 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 2. 1.  W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną, której zadaniem 
jest przyjęcie zgłoszeń kandydatów, ich zgody na kandydowanie, sporządzenie kart do głosowania, 
przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie jego wyników.

2. Komisja skrutacyjna sporządza z wyborów protokół, który podpisują jej członkowie oraz osoba 
prowadząca zebranie.

3. Protokół wraz z załączonymi kartami wyborczymi przechowuje Sekretarz Gminy.

§ 3. Głosowanie odbywa się na kartach opatrzonych pieczęcią Wójta Gminy.

§ 4. Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” przy tym nazwisku kandydata na którego oddaje się głos.

§ 5. W przypadku wyborów na Sołtysa głosować można tylko na jednego wybranego kandydata.                             
Za wybranego  uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej 
kandydatów uzyskało tą samą największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się z tym, że wyboru dokonuje 
się tylko pomiędzy w/w kandydatami. Przy ustalaniu wyników nie uwzględnia się głosów oddanych na kartach 
innych niż sporządzone przez komisję, głosów na kartach na których wskazano więcej niż jednego kandydata, 
bądź na których dokonano skreśleń lub poprawek.

§ 6. W przypadku wyborów do Rady Sołeckiej głosować można na liczbę kandydatów nie większą od 
liczby mandatów do obsadzenia. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów, w okolicznościach uniemożliwiających stwierdzenie wyboru 
wszystkich członków Rady, uzyskało tą samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się z tym, że wyboru 
dokonuje się tylko spośród tych kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. Przy ustalaniu 
wyników wyborów nie uwzględnia się głosów oddanych na kartach innych niż sporządzone przez komisję, 
głosów na kartach na których wskazano więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia, bądź na 
których dokonano skreśleń lub poprawek.

§ 7. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w trybie w jakim dokonało ich 
wyboru.

§ 8. W przypadku odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji, w terminie 3 miesięcy przeprowadza się wybory 
celem wyłonienia Sołtysa na czas do zakończenia kadencji.

§ 9. W przypadku odwołania członków Rady Sołeckiej lub ich rezygnacji, Zebranie Wiejskie powierza 
funkcję członków Rady Sołeckiej tym osobom, które w ostatnich wyborach uzyskały największą liczbę głosów, 
a nie uzyskały mandatu i jednocześnie wyrażą zgodę na objęcie funkcji. W razie braku takich osób 
przeprowadza się  wybory uzupełniające na czas do zakończenia kadencji.
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