
 

 

UCHWAŁA NR V/42/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutów jednostek pomocniczych Gminy Krzanowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i Statutu Gminy Krzanowice przyjętego 

uchwałą nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 6 grudnia 2002 (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 

poz. 1374 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzanowice 

Rada Miejska w Krzanowicach 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W statucie Sołectwa Bojanów, którego treść stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/135/2004 

Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Krzanowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 12, poz. 493), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat z zastrzeżeniem § 12 niniejszego Statutu 

i rozpoczyna się dnia 1 kwietnia. Wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach 

upływającej kadencji.”; 

i podlega zastosowaniu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały; 

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji 

zadań Gminy. 

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 

1) wspomaganie Rady w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców, 

2) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa, 

3) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki 

zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z ich miejscem zamieszkania, 

4) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa, 
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5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym  

i wypoczynkowym, 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi 

Sołectwami na terenie Gminy.”; 

4) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych 

kompetencji.”; 

5) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej lub do Burmistrza o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza zakres zadań Sołectwa.”; 

6) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) przedstawianie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi spraw istotnych dla mieszkańców Sołectwa.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako jej przewodniczący oraz od 5 do 8 członków. 

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 2, określa uchwałą Zebranie Wiejskie. 

4. W razie zmniejszenia liczby członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie, 

z zastrzeżeniem ust. 5, uzupełnia skład Rady. 

5. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Rady Sołeckiej 

nie spadnie poniżej 5, nie licząc Sołtysa.”; 

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką bądź poszczególnych jej członków 

przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 

i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli: 

1) nie wykonują swych obowiązków, 

2) naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego. 

3. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, na którym 

Zebranie Wiejskie zamierza przeprowadzić głosowanie nad ich odwołaniem. W porządku obrad Zebrania 

Wiejskiego należy wprowadzić punkt dotyczący odwołania. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed 

głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska. 

6. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych 

jej członków odbywa się w obecności co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 

głosowania. 
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7. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie może zarządzić termin następnego 

Zebrania przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

8. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów przedterminowych 

albo uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”; 

9) po § 12 dodaje się § 12(1)  w brzmieniu:  

„§ 12. (1) 1.Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji Sołtys składa na ręce Burmistrza. 

2. Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów 

przedterminowych nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do 

jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa. 

4. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, tę funkcję sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie 

niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej. 

5. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, 

wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem §10 ust. 5 Statutu,  przeprowadza Zebranie Wiejskie zwołane 

przez Sołtysa. 

6. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy - wyborów uzupełniających 

nie przeprowadza się.”; 

10) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku .”; 

11) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni 

zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 10% stałych mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do organów Gminy. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie może zarządzić termin następnego 

Zebrania Wiejskiego przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania (Zebranie w drugim terminie). 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys.”; 

12) § 19 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest 

obecność co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

„2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uzyska się obecności co najmniej 10% 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

przeprowadza się w drugim terminie przypadającym po upływie 15 minut w obecności co najmniej 

15 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

13) § 22 otrzymuje brzmienie:  

„§ 22. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. 
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2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady 

Sołeckiej. 

3. Spadek liczby uprawnionych mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim poniżej quorum 

wskazanego w § 15 ust. 1 Statutu, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego głosowania, 

nie wpływa na ważność wyborów.”; 

14) § 23 uchyla się; 

15) § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania 

sporządzonych przez Komisję Skrutacyjną i opatrzonych pieczęcią Sołectwa lub Gminy Krzanowice. 

2. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. 

Przy wyborze Sołtysa stawia się dla ważności głosów tylko jeden znak "X", a przy wyborze Rady 

Sołeckiej maksimum tyle znaków "X" ilu wybiera się członków Rady.”; 

16) po § 24 dodaje się § 24(1) w brzmieniu:  

„§ 24. (1) 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się 

głosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów. 

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, 

a przekroczona zostanie liczba członków Rady Sołeckiej ustalona w trybie §10 ust. 3 Statutu, głosowanie 

powtarza się z ograniczeniem do tychże kandydatów, aż do wyłonienia ustalonej liczby członków Rady 

Sołeckiej. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Sołeckiej, 

przeprowadza się dodatkowe głosowania nad zgłoszonymi uprzednio kandydatami, aż do pełnej obsady 

miejsc.”; 

17) w § 25 uchyla się ust. 2 

18) uchyla się § 26 ust. 2.  

2. W statucie Sołectwa Borucin, którego treść stanowi załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/135/2004 Rady 

Miejskiej w Krzanowicach z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Krzanowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 12, poz. 493), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat z zastrzeżeniem § 12 niniejszego Statutu 

i rozpoczyna się dnia 1 kwietnia. Wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach 

upływającej kadencji.”; 

i podlega zastosowaniu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały; 

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji 

zadań Gminy. 

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 

1) wspomaganie Rady w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców, 
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2) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa, 

3) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki 

zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z ich miejscem zamieszkania, 

4) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa, 

5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym  

i wypoczynkowym, 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi 

Sołectwami na terenie Gminy.”; 

4) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych 

kompetencji.”; 

5) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej lub do Burmistrza o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza zakres zadań Sołectwa.”; 

6) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) przedstawianie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi spraw istotnych dla mieszkańców Sołectwa.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako jej przewodniczący oraz od 5 do 8 członków. 

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 2, określa uchwałą Zebranie Wiejskie. 

4. W razie zmniejszenia liczby członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie, 

z zastrzeżeniem ust. 5, uzupełnia skład Rady. 

5. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Rady Sołeckiej 

nie spadnie poniżej 5, nie licząc Sołtysa.”; 

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką bądź poszczególnych jej członków 

przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 

i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji,  jeżeli: 

1) nie wykonują swych obowiązków, 

2) naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego. 

3. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, na którym 

Zebranie Wiejskie zamierza przeprowadzić głosowanie nad ich odwołaniem. W porządku obrad Zebrania 

Wiejskiego należy wprowadzić punkt dotyczący odwołania. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed 

głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 1643



6. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych 

jej członków odbywa się w obecności co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 

głosowania. 

7. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie, może zarządzić termin następnego 

Zebrania przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

8. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów przedterminowych 

albo uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”; 

9) po § 12 dodaje się § 12(1)  w brzmieniu:  

„§ 12. (1) 1.Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji Sołtys składa na ręce Burmistrza. 

2. Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów 

przedterminowych. nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do 

jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa. 

4. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, tę funkcję sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie 

niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej. 

5. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, 

wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem §10 ust. 5 Statutu,  przeprowadza Zebranie Wiejskie zwołane 

przez Sołtysa. 

6. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy - wyborów uzupełniających 

nie przeprowadza się.”; 

10) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku .”; 

11) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni 

zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 10% stałych mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do organów Gminy. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania zwołujący Zebranie może zarządzić termin następnego 

Zebrania Wiejskiego przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania (Zebranie w drugim terminie). 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys.”; 

12) § 19 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest 

obecność co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

„2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uzyska się obecności co najmniej 10% 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

przeprowadza się w drugim terminie przypadającym po upływie 15 minut w obecności co najmniej 

15 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

13)  § 22 otrzymuje brzmienie:  
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„§ 22. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady 

Sołeckiej. 

3. Spadek liczby uprawnionych mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim poniżej quorum 

wskazanego w § 15 ust. 1 Statutu, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego głosowania, 

nie wpływa na ważność wyborów.”; 

14) § 23 uchyla się; 

15)  § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania 

sporządzonych przez Komisję Skrutacyjną i opatrzonych pieczęcią Sołectwa lub Gminy Krzanowice. 

2. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. 

Przy wyborze Sołtysa stawia się dla ważności głosów tylko jeden znak "X", a przy wyborze Rady 

Sołeckiej maksimum tyle znaków "X" ilu wybiera się członków Rady.”; 

16) po § 24 dodaje się § 24(1) w brzmieniu:  

„§ 24. (1) 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się 

głosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów. 

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, 

a przekroczona zostanie liczba członków Rady Sołeckiej ustalona w trybie §10 ust. 3 Statutu, głosowanie 

powtarza się z ograniczeniem do tychże kandydatów, aż do wyłonienia ustalonej liczby członków Rady 

Sołeckiej. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Sołeckiej, 

przeprowadza się dodatkowe głosowania nad zgłoszonymi uprzednio kandydatami, aż do pełnej obsady 

miejsc.”; 

17) w § 25 uchyla się ust. 2 

18) uchyla się § 26 ust. 2.  

3. W statucie Sołectwa Pietraszyn, którego treść stanowi załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/135/2004 Rady 

Miejskiej w Krzanowicach z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Krzanowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 12, poz. 493), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat z zastrzeżeniem § 12 niniejszego Statutu i rozpoczyna się 

dnia 1 kwietnia. Wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach upływającej kadencji.” 

i podlega zastosowaniu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały; 

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji 

zadań Gminy. 
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2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 

1) wspomaganie Rady w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców, 

2) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa, 

3) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki 

zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z ich miejscem zamieszkania, 

4) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa, 

5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym  

i wypoczynkowym, 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi 

Sołectwami na terenie Gminy.”; 

4) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych 

kompetencji.”; 

5) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej lub do Burmistrza o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza zakres zadań Sołectwa.”; 

6) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) przedstawianie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi spraw istotnych dla mieszkańców Sołectwa.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako jej przewodniczący oraz od 5 do 8 członków. 

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 2, określa uchwałą Zebranie Wiejskie. 

4. W razie zmniejszenia liczby członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie, 

z zastrzeżeniem ust. 5, uzupełnia skład Rady. 

5. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Rady Sołeckiej 

nie spadnie poniżej 5, nie licząc Sołtysa.”; 

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką bądź poszczególnych jej członków 

przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 

i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji,  jeżeli: 

1) nie wykonują swych obowiązków, 

2) naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego. 

3. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, na którym 

Zebranie Wiejskie zamierza przeprowadzić głosowanie nad ich odwołaniem. W porządku obrad Zebrania 

Wiejskiego należy wprowadzić punkt dotyczący odwołania. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed 

głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska. 

6. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych 

jej członków odbywa się w obecności co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 

głosowania. 

7. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie, może zarządzić termin następnego 

Zebrania przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

8. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów przedterminowych 

albo uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”; 

9) po § 12 dodaje się § 12(1)  w brzmieniu:  

„§ 12. (1) 1.Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji Sołtys składa na ręce Burmistrza. 

2. Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów 

przedterminowych nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do 

jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa. 

4. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, tę funkcję sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie 

niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej. 

5. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, 

wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem §10 ust. 5 Statutu,  przeprowadza Zebranie Wiejskie zwołane 

przez Sołtysa. 

6. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy - wyborów uzupełniających 

nie przeprowadza się.”; 

10) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku .”; 

11) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni 

zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 10% stałych mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do organów Gminy. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania zwołujący Zebranie może zarządzić termin następnego 

Zebrania Wiejskiego przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania(Zebranie w drugim terminie). 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys.”; 

12) § 19 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest 

obecność co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 
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„2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uzyska się obecności co najmniej 10% 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

przeprowadza się w drugim terminie przypadającym po upływie 15 minut w obecności co najmniej 

15 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

13)  § 22 otrzymuje brzmienie:  

„§ 22. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady 

Sołeckiej. 

3. Spadek liczby uprawnionych mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim poniżej quorum 

wskazanego w § 15 ust. 1 Statutu, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego głosowania, 

nie wpływa na ważność wyborów.”; 

14) § 23 uchyla się; 

15)  § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania 

sporządzonych przez Komisję Skrutacyjną i opatrzonych pieczęcią Sołectwa lub Gminy Krzanowice. 

2. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. 

Przy wyborze Sołtysa stawia się dla ważności głosów tylko jeden znak "X", a przy wyborze Rady 

Sołeckiej maksimum tyle znaków "X" ilu wybiera się członków Rady.”; 

16) po § 24 dodaje się § 24(1) w brzmieniu:  

„§ 24. (1) 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się 

głosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów. 

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, 

a przekroczona zostanie liczba członków Rady Sołeckiej ustalona w trybie §10 ust. 3 Statutu, głosowanie 

powtarza się z ograniczeniem do tychże kandydatów, aż do wyłonienia ustalonej liczby członków Rady 

Sołeckiej. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Sołeckiej, 

przeprowadza się dodatkowe głosowania nad zgłoszonymi uprzednio kandydatami, aż do pełnej obsady 

miejsc.”; 

17) w § 25 uchyla się ust. 2 

18) uchyla się § 26 ust. 2.  

4. W statucie Sołectwa Wojnowice, którego treść stanowi załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/135/2004 

Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Krzanowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 12, poz. 493), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat z zastrzeżeniem § 12 niniejszego Statutu i rozpoczyna się 

dnia 1 kwietnia. Wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach upływającej kadencji.” 

i podlega zastosowaniu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały; 

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
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„3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji 

zadań Gminy. 

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 

1) wspomaganie Rady w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców, 

2) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa, 

3) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki 

zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z ich miejscem zamieszkania, 

4) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa, 

5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym  

i wypoczynkowym, 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi 

Sołectwami na terenie Gminy.”; 

4) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych 

kompetencji.”; 

5) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej lub do Burmistrza o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza zakres zadań Sołectwa.”; 

6) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) przedstawianie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi spraw istotnych dla mieszkańców Sołectwa.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako jej przewodniczący oraz od 5 do 8 członków. 

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 2, określa uchwałą Zebranie Wiejskie. 

4. W razie zmniejszenia liczby członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie, 

z zastrzeżeniem ust. 5, uzupełnia skład Rady. 

5. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Rady Sołeckiej 

nie spadnie poniżej 5, nie licząc Sołtysa.”; 

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką bądź poszczególnych jej członków 

przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa. 

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 

i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji,  jeżeli: 

1) nie wykonują swych obowiązków, 

2) naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 1643



3. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, na którym 

Zebranie Wiejskie zamierza przeprowadzić głosowanie nad ich odwołaniem. W porządku obrad Zebrania 

Wiejskiego należy wprowadzić punkt dotyczący odwołania. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed 

głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska. 

6. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych 

jej członków odbywa się w obecności co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 

głosowania. 

7. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie, może zarządzić termin następnego 

Zebrania przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

8. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów przedterminowych 

albo uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”; 

9) po § 12 dodaje się § 12(1)  w brzmieniu:  

„§ 12. (1) 1.Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji Sołtys składa na ręce Burmistrza. 

2. Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów 

przedterminowych nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do 

jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa. 

4. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, tę funkcję sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie 

niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej. 

5. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, 

wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem §10 ust. 5 Statutu,  przeprowadza Zebranie Wiejskie zwołane 

przez Sołtysa. 

6. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy - wyborów uzupełniających 

nie przeprowadza się.”; 

10) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku .”; 

11) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni 

zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 10% stałych mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do organów Gminy. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 10% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania zwołujący Zebranie może zarządzić termin następnego 

Zebrania Wiejskiego przypadający po upływie 15 minut, w obecności co najmniej 15 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania (Zebranie w drugim terminie). 

3. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys.”; 

12) § 19 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:  
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„1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest 

obecność co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

„2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uzyska się obecności co najmniej 10% 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

przeprowadza się w drugim terminie przypadającym po upływie 15 minut w obecności co najmniej 

15 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.”; 

13)  § 22 otrzymuje brzmienie:  

„§ 22. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady 

Sołeckiej. 

3. Spadek liczby uprawnionych mieszkańców obecnych na Zebraniu Wiejskim poniżej quorum 

wskazanego w § 15 ust. 1 Statutu, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego głosowania, 

nie wpływa na ważność wyborów.”; 

14) § 23 uchyla się; 

15)  § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kart do głosowania 

sporządzonych przez Komisję Skrutacyjną i opatrzonych pieczęcią Sołectwa lub Gminy Krzanowice. 

2. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. 

Przy wyborze Sołtysa stawia się dla ważności głosów tylko jeden znak "X", a przy wyborze Rady 

Sołeckiej maksimum tyle znaków "X" ilu wybiera się członków Rady.”; 

16) po § 24 dodaje się § 24(1) w brzmieniu:  

„§ 24. (1) 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się 

głosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów. 

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, 

a przekroczona zostanie liczba członków Rady Sołeckiej ustalona w trybie §10 ust. 3 Statutu, głosowanie 

powtarza się z ograniczeniem do tychże kandydatów, aż do wyłonienia ustalonej liczby członków Rady 

Sołeckiej. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Sołeckiej, 

przeprowadza się dodatkowe głosowania nad zgłoszonymi uprzednio kandydatami, aż do pełnej obsady 

miejsc.”; 

17) w § 25 uchyla się ust. 2 

18) uchyla się § 26 ust. 2.  

§ 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych w 2019 roku liczy się od dnia wyboru do dnia 31 marca 

2024 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 1643



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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Długosz 
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