„projekt Wójta”

Uchwała Nr…./…./2015
Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia …….. 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Mytarz

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa

Rada Gminy uchwala
Statut sołectwa Nowy Żmigród
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ogół mieszkańców wsi Mytarz stanowi Sołectwo Mytarz.
§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Nowy Żmigród.
§ 3.1.Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Mytarz.
2.Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 437,49 ha.
3. Obszar i granice sołectwa określa mapka stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
4.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, statutu gminy i niniejszego statutu.
§ 4. 1. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne
znaczenie dla jego mieszkańców, w formie opinii, wniosków bieżącej współpracy
z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przeznaczoną mu
częścią mienia komunalnego.
2. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na
zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań
publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
3. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.
§5.1. Powierza się sołectwu w zarząd składniki mienia komunalnego zapisane w księdze
inwentarzowej danego sołectwa.
2.Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego
w granicach zwykłego zarządu.
3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA
§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie- jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys- jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 7. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.
§ 8. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2) uchwalanie planów działania,
3) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
4) rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw o istotnym
znaczeniu dla sołectwa,
6) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa.
§ 9 . 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 1/10 liczby mieszkańców mających prawo wyborcze,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2.Na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy, zebranie powinno być zwołane w
terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku przez sołtysa.
3.Jeżeli Sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym w ust. 2, a także w przypadku
nieobecności lub choroby sołtysa trwającej ponad 7 dni, zebranie wiejskie może być zwołane
przez Wójta Gminy.
Zebranie powinno odbywać się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 10.1. Zawiadomienie o zebraniu powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz
określić zasadniczy przedmiot proponowanego porządku obrad.
2. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa
zostali o nim poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem.
3. Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego obrad są stałymi
mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 11 .Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 12. Zebraniu przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności jeden z członków rady
sołeckiej lub mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie.
Zebranie zwołane przez Wójta Gminy prowadzone jest przez osobę wybraną na zebraniu przez
zebranie wiejskie.
Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i
protokolant.
§ 13.1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na
celu poprawę warunków życia mieszkańców,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) zwoływanie i organizowanie zebrań i w tym celu: rozwieszanie ogłoszenia o zebraniu

na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego
zabudowania do drugiego (tzw. Motyle),
4) kierowanie realizacją uchwał zebrania,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa,
7) prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy z prawem wnoszenia uwag i wniosków
dotyczących spraw sołectwa.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Sołtys składa na zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w ciągu
roku.
§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką i jej
przewodniczy.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Rada Sołecka liczy od 3 do 7 osób wybieranych przez Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

ROZDZIAŁ III
ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 15.1.Wybory Sołtysa zarządza Wójt Gminy określając datę, godzinę, siedzibę obwodowej
komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.
1. Zarządzanie wyborów następuje w terminie do 6 miesięcy od wyborów do Rady
Gminy.
2. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania sołectwa.
3. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w którym osoba biorąca
udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do głosowania.
4. Spis wyborców sporządza Wójt Gminy.
5. Wybory na sołtysa są: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma
każdy mieszkaniec sołectwa, który, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale
zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
6. Wybory odbywają się w lokalu komisji wyborczej do wyborów sołtysa wsi.
7. Kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat
i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
§ 16.1.Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na Sołtysa wsi i powoływania komitetów
wyborczych:
1) komitet wyborczy Sołtysa stanowi grupa minimum 3 osób stale zamieszkujących na
terenie sołectwa mających czynne prawo wyborcze,
2) komitet wyboczy Sołtysa rejestruje się w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie
Gminy Nowy Żmigród podając nazwę komitetu, datę utworzenia i listę członków
komitetu,
3) zgłoszenie kandydata na Sołtysa zgłasza do Wójta Gminy zarejestrowany komitet
wyborczy danego kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym,
4) zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte co najmniej liczbą 20 podpisów
osób uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Wyborca
może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów , zgłoszenie powinno zawierać imię
i nazwisko kandydata na Sołtysa, wiek i adres zamieszkania,
5) w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na Sołtysa Wójt Gminy obwieszczeniem
przedłuża termin zgłoszenia o 3 dni informując o tym zdarzeniu mieszkańców sołectwa,
2. Zasady funkcjonowania i tryb powoływania obwodowej komisji wyborczej:
1) dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa Wójt Gminy powołuje spośród złożonych
zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej,

2) skład obwodowej komisji wyborczej liczy od 3 do 5 osób,
3) członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba stale zamieszkująca na terenie
sołectwa mająca czynne prawo wyborcze,
4) członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają kandydaci na sołtysa spośród
mieszkańców stale zamieszkałych w sołectwie. Kandydatowi na sołtysa przysługuje
prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata. Pozostałych członków zgłaszają mieszkańcy
sołectwa,
5) Wójt Gminy lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny
zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie
określonym w kalendarzu wyborczym,
6) w przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust. 2 pkt. 2,
Wójt Gminy w drodze losowania, ustala skład osobowy komisji,
7) osoba powołana do komisji nie może kandydować na sołtysa,
8) zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Wójt Gminy,
9) w przypadku braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy
osobowe ustala Wójt Gminy spośród wyborców stale zamieszkałych w sołectwie,
10) pierwsze posiedzenie powołuje Wójt Gminy. Komisja na pierwszym posiedzeniu
wybiera przewodniczącego i zastępcę.
3. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
1) przygotowanie lokalu wyborczego,
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa wyborów w danym
sołectwie nie zarządza się, a osobę zarejestrowaną uznaje się za wybraną na Sołtysa. Fakt
ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół.
§ 17.1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach
800- 1800 w dniu ustawowo wolnym od pracy.
2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność
głosowania oraz godło państwowe.
§18.1. Druki, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom
wyborczym zapewnia Wójt Gminy.
2. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone
w porządku alfabetycznym. Przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu
odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz informacja o sposobie
głosowania i nadruk pieczęci Gminy Nowy Żmigród.
3.Głos będzie ważny tylko wtedy, gdy:
1) zostaje oddany na urzędowej karcie do głosowania,
2) na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca postawi znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego głosuje.
4. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych
głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawnioną do
przyznania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie
przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w obecności członków komisji.
6.Komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów w miejscu dostępnym
dla wyborców.
§ 19. Wójt Gminy wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych
protokołów od komisji wyborczej do spraw wyborów Sołtysa wsi.

§20. Wójt Gminy ustala wzory druków:

1) zgłoszenie kandydata na Sołtysa,
2) zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,
3) wzór karty do głosowania na Sołtysa,
4) wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów Sołtysa,
5) wzór protokołu z przeprowadzonego losowania.
§ 21.1. Odwołanie Sołtysa może nastąpić na zwołanym przez Wójta Gminy zebraniu wiejskim
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek w sprawie odwołania Sołtysa składany jest do Wójta Gminy w formie pisemnej
i podpisany przez co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.
3.Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Wójt
Gminy, jeżeli Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego
go w opinii środowiska oraz przestępstwa stwierdzone prawnym wyrokiem sądu, popełnione
z chęcią zysku lub innych niskich pobudek.
4.Utrata mandatu Sołtysa następuje na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności w miejscu zamieszkania trwającej dłużej
niż 3 miesiące,
3) śmierci Sołtysa.
5. W przypadkach wymienionych w ust. 4 Wójt Gminy niezwłocznie zarządza wstąpienie w jego
miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił
prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia kandydata
na liście, a w przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa zarządza się
przeprowadzenie wyborów w terminie 45 dni. Do czasu przeprowadzenia wyborów Wójt
Gminy powierza funkcję Sołtysa tymczasowo jednemu z członków Rady Sołeckiej.
§ 22.1. Radę Sołecką wybiera Zebranie Wiejskie na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez
Sołtysa spośród stałych mieszkańców sołectwa. Sołtys zarządza I posiedzenie zebrania w
terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów na sołtysa.
2. Zebranie w drodze uchwały ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.
3. Członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów
zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.
§ 23.1. Rada Sołecka lub poszczególni członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez zebranie
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszając
przepisy prawa, postanowienia uchwał lub zarządzeń organów gminy i zebrania wiejskiego,
albo dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej może wystąpić Sołtys lub grupa co najmniej 1/10
stałych mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej
1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić w trybie określonym § 22 ust. 3 na tym samym
zebraniu, na którym podjęto uchwałę o odwołaniu.

ROZDZIAŁ IV
KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA

§ 24.1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór nad gospodarką finansową i działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
3. Organy sołectwa podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
§ 25.1.Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy wszystkich uchwał Zebrania
Wiejskiego oraz oryginału protokołu z zebrania w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, które są sprzeczne
z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.
4. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub części orzeka Wójt Gminy.
5.Od decyzji Wójta Gminy stwierdzającej nieważność uchwał Zebrania Wiejskiego służy
odwołanie do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Zmiana niniejszego statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.
§ 27. Traci moc uchwała Nr IX/81/03 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 28
sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mytarz.
§ 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa oraz postanowienia statutu gminy.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

