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UCHWAŁA NR XLIII/241/10 

 RADY GMINY MARCINOWICE 

 z dnia 23 lipca 2010 r. 

w sprawie nadania statutu Sołectwu Śmiałowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35,  
art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gmi-
ny Marcinowice postanawia, co nastćpuje: 

§ 1. Uchwala sić Statut Sołectwu Ċmiałowice 
w brzmieniu: 

STATUT SOŁECTWA ŚMIAŁOWICE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Sołectwo Ċmiałowice jest jednostką 
pomocniczą gminy Marcinowice. 

2. Ogół mieszkaĉców sołectwa Ċmiałowice 
stanowi samorząd mieszkaĉców wsi. 

3. Sołectwo Ċmiałowice obejmuje swym za-
sićgiem obszar wsi Ċmiałowice a jego granice 
stanowią obrćby gruntów należących do wsi Ċmia-
łowice uwidocznione w rejestrze gruntów i na ma-
pach znajdujących sić w Urzćdzie Gminy Marci-
nowice. 

II. ZADANIA SOŁECTWA 

§ 2. 1. Podstawowym celem utworzenia i dzia-
łania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkaĉcom 
udziału w realizacji zadaĉ gminy, z uwzglćdnie-
niem potrzeb mieszkaĉców tego sołectwa. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadaĉ 
gminy poprzez: 
1) inicjowanie działaĉ organów gminy, 
2) współpracć z radnymi w zakresie organizacji 

spotkaĉ z wyborcami oraz kierowanie do nich 
wniosków dotyczących sołectwa, 

3) współpracć z innymi jednostkami pomocniczy-
mi gminy, 

4) zgłaszanie wniosków, 
5) opiniowanie, istotnych z punktu widzenia lokal-

nej społecznoċci, projektów rozstrzygnićć orga-
nów gminy. 

§ 3. 1. Do zakresu działaĉ sołectwa należą 
wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżo-
ne ustawami i statutem gminy na rzecz innych 
organów, a w szczególnoċci: 
1) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
2) wystćpowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie 

spraw publicznych sołectwa lub jego czćċci, 
których załatwienie wykracza poza możliwoċci 
sołectwa, 

3) współpraca z właċciwymi organami w zakresie 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oċwiaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, 
ochrony przeciwpożarowej, itp., 

4) organizowanie przez mieszkaĉców sołectwa 
wspólnych prac społecznie użytecznych na 
rzecz lokalnej społecznoċci, 

5) współpraca z radnymi, głównie przez ułatwienie 
im kontaktu z wyborcami, 

6) tworzenie pomocy sąsiedzkiej. 

III. DOCHODY SOŁECTWA  
I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

§ 4. 1. Sołectwo dysponuje samodzielnie swo-
imi dochodami. 

2. Dochody sołectwa składają sić z: 
1) wydzielonych przez Radć Gminy ċrodków fi-

nansowych w ramach budżetu gminy, stano-
wiących fundusz sołecki, 

2) dobrowolnych wpłat, 
3) przychodów własnych sołectwa, 
4) dotacji celowych z budżetu gminy. 

3. Sołectwo prowadzi gospodarkć finansową 
na zasadach okreċlonych statutem Gminy Marci-
nowice i niniejszym statutem. 

4. W przypadku przeznaczenia ċrodków finan-
sowych na działalnoċć sołectwa w budżecie gminy 
sołectwo gospodaruje tymi ċrodkami w ramach 
budżetu gminy. 

5. W celu wydzielenia w budżecie gminy ċrod-
ków finansowych niezbćdnych do realizacji zadaĉ 
sołectwa, sołtys w terminie do 30 wrzeċnia każde-
go roku w oparciu o uchwały zebrania wiejskiego, 
sporządza projekt wydatków i przedkłada go wój-
towi. 

6. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia 
gminnego przekazanego przez gminć i rozporządza 
dochodami z tego źródła w zakresie okreċlonym 
niniejszym statutem. 

7. Dochody ze składników mienia gminnego 
przekazanego sołectwu w zarząd winny być prze-
znaczone na koszty utrzymania tego mienia. 

IV. UŻYTKOWANIE I KORZYSTANIE  
Z MIENIA GMINNEGO 

§ 5. 1. Sołectwo użytkuje i korzysta z przeka-
zanego mienia gminnego ruchomego i nierucho-
moċci. 

2. Przekazanie mienia gminnego może nastą-
pić z inicjatywy wójta gminy lub na wniosek sołec-
twa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego. 

3. Przekazania mienia dokonuje sić na pod-
stawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub pokwi-
towania na dokumencie zakupu. 

4. Sołectwo przy czynnoċciach związanych 
z przejmowaniem mienia reprezentuje sołtys, który 
ponosi odpowiedzialnoċć za wykorzystanie mienia 
zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zwrot przekazanego mienia może nastąpić 
z inicjatywy wójta gminy z uwagi na wykorzystanie 
niezgodnie z przeznaczeniem lub na wniosek so-
łectwa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego, 
gdy mienie stało sić zbćdne. 

6. Zwrot przekazanego mienia nastćpuje na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7. Mienie gminne przekazane sołectwu po-
winno służyć prowadzeniu statutowej działalnoċci 
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sołectwa, rozwoju samorządowych inicjatyw lo-
kalnych, stworzeniu bazy do integracji ċrodowiska 
lokalnego, prowadzeniu działalnoċci kulturalnej, 
opiekuĉczej, edukacyjnej, socjalnej. 

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOĊCIĄ SOŁECTWA 

§ 6. 1. Nadzór i kontrolć nad statutową dzia-
łalnoċcią sołectwa sprawowany jest na podstawie 
kryteriów zgodnoċci z prawem, celowoċci, rzetel-
noċci i gospodarnoċci. 

2. Organami nadzoru nad działalnoċcią sołec-
twa jest Rada Gminy i Wójt Gminy. 

3. Wójt Gminy może upoważnić pracowników 
Urzćdu Gminy do dokonania czynnoċci kontrol-
nych w jego imieniu. 

4. Organy nadzoru maja prawo do żądania 
niezbćdnych informacji, danych i wyjaċnieĉ doty-
czących funkcjonowania sołectwa, mogą dokony-
wać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach orga-
nów sołectwa. 

5. Kontroli dokonuje sić w obecnoċci sołtysa. 

VI. ORGANY SOŁECTWA  
l ZAKRESY ICH KOMPETENCJI 

§ 7. 1. Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
2) sołtys jako organ wykonawczy. 

2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka. 
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery 

lata. 
4. Po upływie kadencji, sołtys i rada sołecka 

działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady 
sołeckiej. 

5. Wybory zarządzane są najpóźniej w termi-
nie do 6 miesićcy od upływu kadencji sołtysa 
i rady sołeckiej. 

§ 8. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały 
we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiej-
skiego należy: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie, 
2) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach 

okreċlonych przepisami prawa lub gdy o zajćcie 
stanowiska wystąpi organ gminy, 

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy 
w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, 
podziału i znoszenia jednostki pomocniczej, 

4) okreċlenie przeznaczenia ċrodków finansowych 
wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji 
sołectwa w ramach uprawnieĉ przyznanych 
jednostce pomocniczej, 

5) uchwalenie wniosku o przyznanie w danym roku 
ċrodków z funduszu sołeckiego oraz okreċlenie 
sposobu wykorzystania funduszu sołeckiego, 

6) okreċlenie przeznaczenia innych składników 
mienia komunalnego przekazanych sołectwu 
oraz dochodów z tego źródła w ramach upraw-
nieĉ przekazanych przez Radć Gminy. 

3. Dla realizacji wspólnych przedsićwzićć so-
łectwo może nawiązać współpracć z samorządami 
mieszkaĉców sąsiednich sołectw, zawrzeć poro-
zumienie, okreċlające zakres i sposób wykonywa-
nia wspólnych zadaĉ oraz podejmować wspólne 
uchwały. 

§ 9. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania 
wiejskiego oraz inne zadania, okreċlone przepisa-
mi prawa i uchwałami organów gminy. 

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególno-
ċci: 

1) przygotowywanie projektów uchwał i wyko-
nywanie uchwał zebrania wiejskiego, 

2) zwoływanie zebraĉ wiejskich, 
3) zwoływanie posiedzeĉ rady sołeckiej, 
4) zgłaszanie, w uzgodnieniu z radą sołecką, do 

budżetu gminy propozycji realizacji zadaĉ na 
terenie sołectwa, 

5) wpływanie na wykorzystanie aktywnoċci 
mieszkaĉców, służącej poprawie warunków 
życia w sołectwie, 

6) reprezentowanie mieszkaĉców sołectwa wo-
bec Rady Gminy i Wójta Gminy, 

7) wykonywanie powierzonych mu zadaĉ 
z zakresu administracji publicznej, wynikają-
cych z ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególnoċci w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podat-
ków i opłat, zapobiegania klćskom żywioło-
wym i usuwanie ich skutków, 

8) składanie Wójtowi Gminy sprawozdania 
z działalnoċci finansowej na każdorazowe żą-
danie Wójta, 

9) zarządzanie i administrowanie mieniem gmin-
nym przekazanym sołectwu do korzystania, 

10) ponoszenie odpowiedzialnoċci za wydatkowanie 
ċrodków finansowych przyznanych przez gminć 
na realizacjć zadaĉ sołectwa na zasadach okre-
ċlonych w odrćbnych przepisach. 
3. Sołtysowi za udział w naradach i sesjach 

Rady Gminy przysługuje wynagrodzenie na zasa-
dach okreċlonych przez Radć Gminy odrćbną 
uchwałą. 

§ 10. 1. Przy wykonywaniu swoich zadaĉ soł-
tys stale współdziała z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa sić z przewodniczącego 
i członków w iloċci od 2 do 4. 

3. Zebranie wiejskie ustala liczbć członków ra-
dy sołeckiej. 

4. Pracom rady sołeckiej przewodniczy sołtys. 
5. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys 

w zależnoċci od potrzeb. 

§ 11. Do zadaĉ i kompetencji rady sołeckiej 
należy: 
1) wspomaganie działalnoċci sołtysa, 
2) inicjowanie działaĉ społecznie użytecznych dla 

sołectwa i jego mieszkaĉców, 
3) współpraca z instytucjami i organizacjami  

w celu wspólnej realizacji zadaĉ, 
4) organizowanie imprez wiejskich w dziedzinie 

kultury, sportu, wypoczynku, turystyki itp., 
5) decydowanie o zakupach sprzćtu, wyposażenia, 

materiałów. 

VII. ZASADY l TRYB ZWOŁYWANIA  
ZEBRAĈ WIEJSKICH 

§ 12. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim 
przysługuje stałym mieszkaĉcom sołectwa 
i posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady 
Gminy. 

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek rady sołeckiej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 10% upraw-

nionych do udziału w zebraniu mieszkaĉców, 
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4) na wniosek organów gminy. 
2. Jeżeli sołtys nie zwołuje zebrania w przy-

padkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, ze-
branie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 
sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania  
w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. 

4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego poda-
je sić do publicznej wiadomoċci poprzez ogłosze-
nie na tablicy ogłoszeĉ lub w inny zwyczajowo 
przyjćty sposób najpóźniej na 7 dni przed termi-
nem zebrania. 

§ 14. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys 
lub wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej. 

2. Zebranie jest ważne, gdy wzićło w nim udział 
co najmniej 1/4 uprawnionych mieszkaĉców. 

3. Jeżeli w zebraniu nie wzićła udziału wyma-
gana liczba uprawnionych mieszkaĉców, sołtys 
wyznacza ponowny termin zebrania za 15 minut. 
Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest 
ważne bez wzglćdu na liczbć uczestników. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół 
i uchwały podjćte na zebraniu podpisuje przewodni-
czący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, 
łącznie z listą obecnoċci, sołtys przekazuje Wójtowi 
Gminy, w terminie 7 dni od daty zebrania. 

5. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stano-
wią inaczej, podejmowanie uchwał i innych roz-
strzygnićć odbywa sić w drodze głosowania jaw-
nego, zwykłą wićkszoċcią głosów. 

VIII. ZASADY I TRYB WYBORU  
SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ 

§ 15. 1. Prawo wybierania mają stali miesz-
kaĉcy sołectwa posiadający czynne prawo wybor-
cze do Rady Gminy. 

2. Wybory przeprowadza sić z zachowaniem 
nastćpujących zasad: 
1) tajnoċci, 
2) bezpoċrednioċci, 
3) powszechnoċci, 
4) równoċci. 

§ 16. 1. Zebranie w sprawie wyborów zwołuje 
Wójt Gminy, który w porozumieniu z ustćpującym 
sołtysem ustala dzieĉ, godzinć i miejsce zebrania. 

2. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia sić 
mieszkaĉców, co najmniej 7 dni przed wyznaczo-
nym terminem. 

3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową ka-
dencjć odbywa sić na zebraniu wiejskim. Przepisy 
§ 14 ust. 2, 3, 4 stosuje sić odpowiednio. 

4. Wójt Gminy lub jego przedstawiciel uczest-
niczy w zebraniu wyborczym z głosem doradczym. 

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skruta-
cyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych 
spoċród uprawnionych do głosowania uczestni-
ków zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kan-
dydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej. 

3. Komisja ze swego grona wybiera przewod-
niczącego. 

4. Członkom komisji nie przysługuje wynagro-
dzenie z tytułu wykonywanych obowiązków. 

5. Do zadaĉ komisji należy: 
1) przyjćcie zgłoszeĉ kandydatów, 
2) sporządzenie kart do głosowania, 
3) przeprowadzenie głosowania, 
4) ustalenie wyników głosowania, sporządzenie 

protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
6. Kandydatów na sołtysa i członków rady so-

łeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania 
bezpoċrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego. 

7. Warunkiem przyjćcia kandydatury jest zgo-
da kandydata wyrażona ustnie do protokołu  
w czasie trwania obrad zebrania wyborczego. 

8. Za wybranego na sołtysa uważa sić kandy-
data, który otrzymał najwićkszą liczbć głosów 
ważnych. 

9. W przypadku uzyskania jednakowej liczby 
głosów ważnych przez dwóch lub wićcej kandyda-
tów, komisja wyborcza przeprowadza ponowne 
głosowanie. 

10. Za wybranych do rady sołeckiej uważa sić 
kandydatów, którzy uzyskali najwićkszą liczbć gło-
sów ważnych. Przepis ust. 9 stosuje sić odpowied-
nio. 

§ 18. 1. Odwołania sołtysa, przed upływem 
kadencji, może dokonać na uzasadniony wniosek 
zebranie wiejskie z własnej inicjatywy oraz na uza-
sadniony wniosek Wójta Gminy. 

2. Odwołanie nastćpuje w głosowaniu tajnym, 
zwykłą wićkszoċcią głosów w obecnoċci co naj-
mniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczegól-
nych jej członków przed upływem kadencji nastć-
puje na uzasadniony wniosek sołtysa lub 1/2 
uprawnionych mieszkaĉców w głosowaniu taj-
nym, zwykłą wićkszoċcią głosów w obecnoċci co 
najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

4 Przepisy § 14 ust. 4 i § 16 ust. 2 stosuje sić 
odpowiednio. 

§ 19. 1. W razie odwołania sołtysa, lub człon-
ków rady sołeckiej w trakcie kadencji, pisemnej 
rezygnacji z pełnienia funkcji przez sołtysa lub 
członka rady sołeckiej, ċmierci sołtysa lub członka 
rady sołeckiej – Wójt Gminy, w terminie do 
2 miesićcy od dnia odwołania, rezygnacji lub 
ċmierci zarządza wybory uzupełniające. Przepisy  
§ 14 ust. 2, 3, 4 stosuje sić odpowiednio. 

IX. POSTANOWIENIA KOĈCOWE 

§ 20. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego i ma zastosowanie 
do kadencji nastćpujących po kadencji, w czasie 
której weszła w życie. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Janina Kuta 

2 650 


