
ZAŁĄCZNIK  nr 5
do Uchwały Nr IV - 38 / 03

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SOŁECTWA DZIELÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Sołectwo  Dzielów,  jako  jednostka  pomocnicza  gminy  Baborów,  posiada  własną 
organizację, wybieralne organy oraz własne uprawnienia i zadania.

2. Sołectwo  Dzielów  obejmuje  obszar  5,4  km2 zamieszkały  przez  ludność  stanowiącą 
wspólnotę sołecką.

3. Sołectwo  ma  prawo  do  herbu  oraz  oznakowania  siedziby  Sołtysa  tablicą  „Sołtys”  
z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SOŁECTWA. 

§ 2.

1. Sołectwo  jako  jednostka  pomocnicza  wykonuje  zadania  powierzone  jej  przez  gminę, 
działając poprzez swoje organy.

2. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
3) Rada Sołecka.

§ 3.

1. Do zadań Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na wsi, socjalno – bytowych, 

kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków 

życia na wsi.

2. Rada Miejska na wniosek sołectwa może przekazać określone składniki mienia komunalnego 
sołectwu do korzystania.

3. Realizując zadanie o którym mowa w ust 2, organy sołectwa rozporządzają dochodami z tego 
źródła, w ramach budżetu Gminy
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§ 4.

Zadania określone w § 3 ust 1 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 

społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie 
wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz 
kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji pomiędzy Zebraniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE.

§ 5.

1. Zebranie  Wiejskie  jest  formą  demokracji  bezpośredniej  samorządności  lokalnej 
mieszkańców sołectwa i jako takie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Prawo  uczestnictwa  i  wybierania  w  Zebraniu  Wiejskim  mają  wszyscy  mieszkańcy 
sołectwa zameldowani lub stale zamieszkujący na obszarze sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upoważnia do:
1) zabierania głosu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
3) głosowania,
4) składania oświadczeń,
5) żądania zapisu w protokole z zebrania złożonego oświadczenia lub deklaracji.

4. W  Zebraniu  Wiejskim  mogą  uczestniczyć  (bez  prawa  głosowania)  przedstawiciele 
Urzędu. Mogą oni zabierać głos, składać oświadczenia poza regulaminowym porządkiem 
obrad.

5. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w 
roku w okresie jesiennym poprzez ogłoszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Zebranie Wiejskie może również zwołać Burmistrz, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

6. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwołujący podaje do publicznej wiadomości w 
formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz innych miejscach publicznych 
na terenie sołectwa, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu, najpóźniej na siedem dni przed 
Zebraniem.

7. Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim uprawnionych mieszkańców

8. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne, za wyjątkiem spraw, dla których 
niniejszy  statut  lub  ustawa  przewiduje  głosowanie  tajne.  Do  stwierdzenia  poparcia 
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mieszkańców  wystarczy  zwykła  większość  głosów.  Zwykła  większość  oznacza 
przynajmniej o jeden głos więcej "za" od głosów przeciwnych.

§ 6.

1.  Zebranie  Wiejskie  jest  władne  wyrażać  opinię  we  wszystkich  istotnych  dla  interesów 
mieszkańców wsi sprawach, a w szczególności:
1) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa i jego realizacji,
2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i godzin pracy placówek kulturalnych i  opiekuńczo - 

wychowawczych,
4) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

możliwości sołectwa.

2. Zebranie  Wiejskie  może  w  drodze  opinii  wyrażonej  przez  głosowanie  wpływać  na 
działalność organów sołectwa.

3. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarządzenie przedterminowych wyborów Sołtysa,
4) wnioskowanie  do  Rady  Miejskiej  o  zarządzenie  przedterminowych  wyborów  Rady 

Sołeckiej.

IV. SOŁTYS.

§ 7.

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i wybieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2. Mieszkańcy,  uczestnicy  wyborczego  Zebrania  Wiejskiego,  wybierają  Sołtysa  w 
głosowaniu tajnym, bezpośrednim.

3. Sołtysa  wybiera  się  z  nieograniczonej  liczby kandydatów,  dopuszczalny jest  wybór  w 
przypadku zgłoszenie choćby jednego kandydata.

§ 8.

1.  Sołtys  jako  organ wykonawczy sołectwa wyposażony jest  na  mocy niniejszego Statutu  w 
następujące kompetencje :

1) Jako reprezentant sołectwa :
a) występuje  w  imieniu  sołectwa  wobec  władz  i  różnych  osób  oraz  instytucji  we 

wszystkich sprawach dotyczących sołectwa,
b) bierze udział w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym.

Za  uczestnictwo  w  sesjach  Sołtysowi  przysługuje  dieta  na  zasadach  określonych 
odrębną uchwałą Rady Miejskiej,

c) bierze udział w działalności wykonawczej Burmistrza,
d) zwołuje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwołuje i przewodniczy Radzie Sołeckiej,
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f) może wnosić skargi na działalność i decyzję różnych instytucji i organów w sprawach 
dotyczących sołectwa,

g) informuje ogół mieszkańców o ważniejszych sprawach sołectwa.

2) Jako organizator działań sołectwa :
a) projektuje działanie sołectwa oraz przedkłada je Zebraniu Wiejskiemu,
b) przygotowuje dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwał, opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne na terenie sołectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i współpracuje z mieszkańcami  

w ich realizacji.
e) podejmuje  czynności  przygotowawcze  i  wykonawcze  związane  z  administracją 

składników mienia powierzonego sołectwu,
f) może występować z wnioskami i propozycjami w sprawie mienia.

Sołtys  korzysta  z  pomocy  prawnej  i  techniczno  -  organizacyjnej  Urzędu  Gminy
w sprawach administrowania mieniem.

3) Jako realizator zadań z zakresu administracji publicznej:
a) współdziała  z  organami Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w sprawach dotyczących 

zdrowia i życia mieszkańców,
b) współpracuje z właściwymi organami w sprawach zapobiegania i zwalczania skutków 

klęsk żywiołowych,
c) współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej,
d) wystawia świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt,
e) może  pełnić  funkcję  inkasenta   podatku  rolnego,  od  nieruchomości  i  posiadania 

psów, za prowizją określoną uchwałą Rady Miejskiej.

2.  Sołtys  z  mocy  prawa  korzysta  z  ochrony  prawnej  przysługującej  funkcjonariuszom 
publicznym.

V. RADA SOŁECKA.

§ 9.

1. Rada Sołecka  jest  organem wybieralnym o  charakterze  doradczym i  inicjującym oraz 
wspomagającym  Sołtysa,  mogącym  podejmować  określone  sprawy  zarówno  
z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Sołtysa.

2. Rada Sołecka sołectwa Dzielów liczy 5 osób.

3. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

4. Rada Sołecka jest wybierana z nieograniczonej liczby kandydatów. 

5. Rada  Sołecka  jest  uprawniona  do  współdziałania  z  Sołtysem  w  prowadzeniu  
i załatwianiu spraw sołectwa a w szczególności do:

1) podejmowania  inicjatyw  dotyczących  przeznaczenia  środków  finansowych  na  cele 
rozwoju gospodarczego sołectwa,

2) inicjowania działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
3) opracowania  i  przedkładania  Zebraniu  Wiejskiemu  projektów  uchwał  

w sprawach będących przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego.
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4) przedstawiania  Zebraniu  Wiejskiemu  propozycji  dotyczących  udziału  mieszkańców 
sołectwa w rozwiązywaniu problemów sołectwa oraz realizacji zadań samorządu,

5) współdziałanie  z  organizacjami  społecznymi  w  celu  wspólnej  realizacji  zadań,  
(cofania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  opiniowania  inicjatyw 
zmierzających do skierowania na leczenie odwykowe itp.).

6. W  celu  integracji  społecznych  działań  środowiska  wiejskiego,  Rada  Sołecka  winna 
zapraszać  na  swoje  posiedzenia  radnych gminy lub  powiatu  zamieszkałych  na  terenie 
sołectwa.

7. Rada Sołecka może również zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji 
samorządowych, zawodowych i  społecznych działających w sołectwie,  omawiać plany 
oraz zamierzenia, podejmować organizatorskie inicjatywy współdziałania.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

§ 10.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejskiej, w terminie do 6 miesięcy od 
rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej.

2. W przypadku odwołania  Sołtysa  w trakcie  kadencji  lub  zaistnienia  innej  okoliczności 
uniemożliwiającej  trwale wykonywania funkcji  przez Sołtysa,  wybory przedterminowe 
zwołuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

3. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi Burmistrz 
lub upoważniona przez niego osoba.

4. Czynne  i  bierne  prawo  wyborcze  przysługuje  stałym mieszkańcom  sołectwa,  którzy  
w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Nie dopełnienie obowiązku meldunkowego nie wyłącza 
czynnego prawa wyborczego osoby stale zamieszkującej w sołectwie.

5. Wybory  przeprowadza  komisja  skrutacyjna,  w  składzie  co  najmniej  3  osobowym, 
powołana  spośród  uprawnionych  do  głosowania  uczestników  Zebrania  Wiejskiego  
( nie będących kandydatami na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej).

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie  tajnego  głosowania;  przygotowanie  kart  do  głosowania  (na  karcie 

kandydatów  umieszcza  się  w  kolejności  alfabetycznej)  i  opatrzenie  ich  pieczęcią, 
przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do głosowania, zebranie głosów,

3) ustalenie  wyników  głosowania  (za  wybranych  uważa  się  tych,  którzy  otrzymali 
największą liczbę głosów, w przypadku gdy dwie lub kilka osób otrzymało taką samą 
liczbę  głosów i  stanowią  liczbę  większą  niż  wybieraną,  przeprowadza  się  dodatkowe 
głosowanie tylko między tymi osobami),

4) głosowanie na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście, za 
pomocą kart do głosowania,

5) nieważne są głosy na kartach : całkowicie przedartych, innych niż urzędowe,
6) ogłoszenie wyników wyborów,
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7) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty i przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na zewnątrz 
lokalu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 11.

1. Sołectwo może zarządzać przekazanym mu, przez Radę Miejską odrębną uchwałą, mieniem 
gminnym.

2. W zakresie zwykłego zarządu mieniem będącym w jego posiadaniu sołectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji i remontów, 
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia, 
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem, 
4) może prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia, którym zarządza, w 

zakresie  nie  wykraczającym  poza  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w 
uzgodnieniu z Burmistrzem.

5) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty po 
uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności, 

3. W sprawach określonych w ust.1 i 2 sołectwo reprezentuje Sołtys.

4. Sołectwo  obowiązane  jest  do  stosowania  w  swojej  działalności  ustawy  o  zamówieniach 
publicznych.

§ 12.

1. Sołtys przedkłada do zatwierdzenia przez Burmistrza w terminie do 10 października roku 
poprzedzającego rok budżetowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien być 
uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2. Obsługę  finansowo-księgową,  w  tym  dochodów  i  wydatków sołectwa,  prowadzi  Referat 
Finansowo - Budżetowy Urzędu.

3. Środki  finansowe  przewidziane  w  budżecie  Gminy  w  uchwale  budżetowej  na  dany  rok, 
przychody z mienia pozostającego w zarządzie sołectwa, dobrowolne wpłaty osób fizycznych 
i  prawnych  oraz  inne  uzyskane  środki  sołectwo  przeznacza  na  cele  określone  w  planie 
rzeczowo-finansowym, a w szczególności na:

1) inwestycje i bieżące utrzymanie mienia, którym zarządza, 
2) finansowanie swojej statutowej działalności, 
3) dofinansowanie inicjatyw społecznych w sołectwie,
4) cele określone uchwałami Zebrania Wiejskiego zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, 

o którym mowa w ust.1. 
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4. Bieżący  nadzór  nad  czynnościami  określonymi  w  ust.  1-3  sprawuje  Burmistrz  w 
porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR.

§ 13.

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą komisji rewizyjnej, przy czym 
przynajmniej raz na cztery lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectwa.

3. Burmistrz lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo wglądu do dokumentów w celu ich 
oceny pod względem zgodności z prawem, wstępu do pomieszczeń i budynków zarządzanych 
przez sołectwo oraz prawo żądania od Sołtysa niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa.

4. Burmistrz  jest obowiązany czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i 
uszczuplenia oraz aby środki finansowe sołectwa wydatkowane były zgodnie z przepisami 
i statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14 .

1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania 
Wiejskiego w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w lokalu Sołtysa.
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