Zał. nr 8 do Uchwały Rady Gorzyce Gorzyce
nr V/52/03 z dn. 2.04.2003r.
STATUT SOŁECTWA OLZA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Sołectwo Olza swym zasięgiem obejmuje wieś Olza.
2. Granice sołectwa zaznaczone są na mapie graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Obszar sołectwa wynosi 566 ha.
4. Sołectwo posiada herb, którego wizerunek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
R o z d z i a ł II
Organizacja i zakres działania.
§ 2.
1. Organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa jest zebranie wiejskie grupujące pełnoletnich
mieszkańców sołectwa mających na jego terenie zameldowanie stałe oraz czasowe na okres
powyżej 6 miesięcy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak co najmniej 1 raz w roku
powinno być zwołane przez Sołtysa.
3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy Sołtys z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i § 20 ust. 1, a w razie jego
nieobecności upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej.
4. Zebranie wiejskie może być również zwoływane na wniosek:
a) co najmniej 1/10 liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
b) co najmniej 1/2 składu osobowego Rady Sołeckiej.
c) Rady Gminy.
d) Wójta Gminy.
5. Zebranie wiejskie zwoływane w trybie ust. 4 powinno się odbyć najpóźniej w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku do Sołtysa. W przypadku nie zwołania zebrania przez sołtysa w
wymaganym trybie, zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy w trybie § 14.
§ 3.
Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w
sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
§ 4.
Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, chyba, że statut
stanowi inaczej.
§ 5.
Bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa mającym zameldowanie stałe.
§ 6.
1. Wyboru, odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym w
rozdziale IV niniejszego statutu.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. Zebranie wiejskie może
wnioskować do Rady Gminy o przyznanie nagrody Sołtysowi.
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§ 7.
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
2. Wybieranie i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Opiekuna Społecznego, który wchodzi
w skład Rady Sołeckiej.
3. Powoływanie komitetów społecznych dla realizacji określonych zadań.
4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa, Rady Sołeckiej i Opiekuna Społecznego.
5. Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach obowiązujących przepisów prawa.
§ 8.
1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się
z 7 - 10 członków (łącznie z Sołtysem i Opiekunem Społecznym).
Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala zebranie wiejskie.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z momentem wyboru nowych organów
sołectwa.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
kwartale.
5. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 składu osobowego Rady.
§ 9.
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej,
2. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3. przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
4. kierowanie realizacją uchwał powierzonych mu do wykonania przez zebranie wiejskie,
5. administrowanie i gospodarowanie składnikami mienia (w tym środkami
finansowymi wyodrębnionymi w budżecie gminy), które gmina przekazała sołectwu do korzystania
oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
6. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawne,
7. występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
działalności interwencyjnej w tym zakresie,
8. uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,
9. stosowanie przy załatwianiu spraw w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej dla
urzędów gmin oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych Urzędu Gminy
w Gorzycach,
10. sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
11. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów
(między innymi w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat,
zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków).
§ 10.
Rada Sołecka, jako organ wspomagający Sołtysa:
1. współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2. podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczania środków finansowych sołectwa, wyodrębnionych w
budżecie gminy, na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
3. inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców,)
4. opiniuje wnioski dotyczące spraw sołectwa w ciągu 14 dni, a w uzasadnionych
przypadkach w ciągu 7 dni,
5. przedstawia propozycje zadań rzeczowych do wykonania w sołectwie celem ich ujęcia w budżecie
gminy,
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6. wyznacza spośród siebie osobę zastępującą Sołtysa w razie czasowej niemożności wykonywania
przez niego obowiązków.
R o z d z i a ł III
Gospodarka finansowa sołectwa.
§ 11.
Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wyodrębnionymi corocznie w budżecie gminy w oparciu o
stosowną uchwałę Rady Gminy.
§ 12.
1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej
sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy.
2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele
sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa.
3. Zebranie wiejskie upoważnia Sołtysa i 2 osoby spośród członków Rady Sołeckiej do dysponowania
środkami finansowymi sołectwa.
4. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt.
§ 13.
Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy.
R o z d z i a ł IV
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
§ 14.
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonywany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję zwołuje Wójt Gminy nie później niż 6 miesięcy po wyborze Rady Gminy. W tym celu
określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy może powierzyć przewodniczenie
takiemu zebraniu radnemu Gminy.
2. Obwieszczenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości
mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną
datą zebrania.
§ 15.
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.
§ 16.
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.
3. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
4. Kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
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§ 17.
Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów, na podstawie kart do głosowania opieczętowanych pieczątką Rady Gminy, na których
umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
§ 18.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów:
b) w wyborach Sołtysa
a) na ostatnie miejsce mandatowe w wyborach do Rady Sołeckiej
przeprowadza się następną turę głosowania z udziałem tylko tych kandydatów.
§ 19.
1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przed upływem kadencji może nastąpić na umotywowany
wniosek:
a) co najmniej 1/10 liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania
b) co najmniej 1/2 składu osobowego Rady Sołeckiej
c) Rady Gminy
d) Wójta Gminy
na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza się po wysłuchaniu zainteresowanych.
§ 20.
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy w terminie do 30 dni zwołuje zebranie
wiejskie w celu wyboru nowego Sołtysa w trybie przewidzianym w § 14.
2. Wyboru dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wyboru nowego składu całej Rady Sołeckiej
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane w terminie do 30 dni przez Sołtysa i przez
niego prowadzone.
3. Postanowienia § 15 - 18 stosuje się odpowiednio.
Rozdział V
Postanowienia końcowe.
§ 21.
Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy.
§ 22.
1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje Wójt Gminy.
2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady
Gminy.
§ 23.
Postanowienia niniejszego statutu obowiązują z dniem wejścia w życie uchwały Rady Gminy Gorzyce,
której statut jest załącznikiem.
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załącznik nr 2 do statutu wsi Olza
Herb Olzy

