
Projekt marzec 2008
STATUT   SOŁECTWA..............................

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1

1. Ogół mieszkańców sołectwa................................. stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2. Sołectwo ............................. jest jednostką pomocniczą gminy, którego mieszkańcy

wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Konopiska.
3. Samorząd mieszkańców wsi – Sołectwo.............................. działana podstawie przepisów

prawa , a w szczególności :

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.
1591 z póź.zm.)

- Statutu Gminy Konopiska,

- niniejszego statutu.

§ 2

1. Teren działania sołectwa obejmuje wieś ....................,przysiółki....................o
obszarze.....ha.
2. Obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do statutu.

§ 3

1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa ............................... w tym:
1) sprawy wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(DzU z 2001 r. Nr 142 z póź.zm.);

2) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;

3) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.

§ 4

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Konopiska;

2) sołectwie - naleŜy przez to rozumieć Sołectwo ................................... w Gminie Konopiska;

3) statucie gminy - naleŜy przez to rozumieć Statut Gminy Konopiska;
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4) radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy Konopiska;

5) wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Konopiska;

6) zebraniu wiejskim - naleŜy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa ........................

w Gminie Konopiska;

7) sołtysie - naleŜy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa ......................... w Gminie Konopiska;

8) radzie sołeckiej - naleŜy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa ....................................

w Gminie Konopiska;

9) radnym – naleŜy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Konopiska;

10) urzędzie – naleŜy przez to rozumieć Urząd Gminy w Konopiskach.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA I ZADANIA   ORGANÓW SOŁECTWA

§ 5

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym .
3. Rada sołecka  jest organem  wspomagającym i doradczym  sołtysa.

§ 6
Do zadań sołectwa naleŜą działania na rzecz  rozwoju sołectwa a w szczególności:

1)współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz

mieszkańców sołectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału wŜyciu publicznym wszystkich mieszkańców

sołectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy

i remontów obiektów znajdujących się na  terenie sołectwa;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i straŜą poŜarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze

sołectwa;

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi ;
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;

d) konsultacji społecznych w sprawach naleŜących do zakresu działania rady;
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e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie

organizowania konkretnych form pomocy społecznej;

f) organizacji i godzin pracy zakładów uŜyteczności publicznej w sposób odpowiadający

potrzebom mieszkańców sołectwa;

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym ;
7) realizacja wydatków z budŜetu gminy w zakresie określonym w uchwale budŜetowej;

8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie

wskazanym w statucie gminy oraz odrębnych uchwałach rady;

9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;

10)współdziałanie w organizowaniu prac społecznie uŜytecznych oraz nieodpłatnej

kontrolowanej pracy na cele społeczne osób skazanych  wyrokiem sądowym ;

11)  wydawanie opinii na wniosek rady lub wójta.

§ 7

Zadania określone w § 6  samorząd  mieszkańców wsi  realizuje w szczególności poprzez :
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działania sołectwa,
3) występowanie z wnioskami do rady o rozpatrzenie spraw , których załatwienie wykracza

poza moŜliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami ,

dyŜurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenia zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi,
6) powoływanie komitetów do czynów społecznych,
7) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
8) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

9) organizowanie imprez kulturalnych na rzecz rozwoju sołectwa .

ROZDZIAŁ III

ORGANY  SOŁECTWA I RADA SOŁECKA

§ 8

Do zakresu działania zebrania  wiejskiego naleŜy :
1. Wybór i odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej oraz stwierdzenie wygaśnięcia ich

mandatów.
2. Uchwalenie rocznego  planu wydatków sołectwa,
3. Ustalenie zasad zarządu mieniem gminnym i wyraŜanie zgody na jego rozporządzanie,
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4. Ustalenie zasad korzystania z mienia komunalnego przekazanego sołectwu,
5. Przygotowywanie i składanie wniosków rzeczowo - finansowych sołectwa i

przekazywanie ich  skarbnikowi  gminy  w  terminie  określonym w uchwale rady gminy 
      „ Procedura uchwalania budŜetu gminy „
6. Przyjmowanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej, przy czym nie przyjęcie

sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej przed
upływem kadencji,

7. Opiniowanie  projektu statutu sołectwa,
8. Opiniowanie celowości utworzenia , poszerzenia i likwidacji sołectwa,
9. Podejmowanie uchwał o skorzystaniu ześrodków prawnych przysługujących sołectwu

jako stronie w postępowaniu administracyjnym.

§ 9

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niŜ  raz w roku.
2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

1) z własnej inicjatywy ,
2) z inicjatywy rady sołeckiej ,
3) z inicjatywy radnego z danego terenu,
4) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
5) na wniosek rady lub wójta .

3. Termin i miejsce zebrania podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na
tablicy  i kurendy  nie później niŜ 7 dni przed zebraniem.

4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców , rady lub wójta powinno odbyć
się w terminie 7 dni chyba , Ŝe wnioskodawca proponuje późniejszy termin.

§ 10

1. Zebranie wiejskie jest waŜne , gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
zawiadomieni , zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie moŜe
wyznaczyć  inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta , którym powinien być członek
rady sołeckiej lub inna wyznaczona przez zebranie osoba.

4. Protokół z zebrania powinien zawierać :

- miejscowość i datę zebrania,

- stwierdzenie waŜności zebrania,

- porządek zebrania,

- skrócony opis dyskusji,

- wnioski i uchwały przy czym w sprawach poddanych pod głosowanie winien być
ujęty zapis jaką ilość głosów oddano „za” ,  „przeciw” i „wstrzymujących się „

- załączoną listę osób obecnych na zebraniu,
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- podpisy przewodniczącego obrad , dwóch członków rady sołeckiej obecnych na
zebraniu oraz protokolanta.

5. Kopię protokołu z zebrania dostarcza się  wójtowi w terminie 7 dni od dnia zebrania.
6. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego przez

sołtysa.
7. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z rada sołecką. Sprawy

proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być naleŜycie przygotowane.
8. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

przypadku powstania trudności sołtys winien zwrócić się do  wójta o pomoc.

§ 11

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji
zebrań , wójt wyznacza poszczególnych pracowników urzędu do kontaktów z sołectwem.

§ 12

1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania
uchwał w obecności co najmniej  1/20 uprawnionych do głosowania osób.

2. W przypadku braku określonego w pkt 1 quorum , następne zebranie mieszkańców
sołectwa odbywa się po upływie 15 min. od wyznaczonego I terminu zebrania bez
względu na ilość osób. Uchwały podejmowane w drugim terminie są wiąŜące.

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być
większa od głosów „przeciw”.

4. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. JeŜeli temat lub sposób wystąpienia

albo zachowanie uczestnika zebrania w sposób oczywisty zakłócają porządek

obrad,przewodniczący zebrania moŜe odebrać głos.

6. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie moŜe postanowić o przeprowadzeniu
głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

§ 13

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo moŜe nawiązać współpracę z samorządami
mieszkańców sąsiednich sołectw , zawierać porozumienia określając zakres i sposób
wykonania wspólnych zadań , moŜe podejmować wspólne uchwały.

§ 14

Sołectwo posiada zdolność sądową w zakresie spraw naleŜących do jego właściwości.
Samorząd wiejski moŜe być więc powodem , pozwanym , wnioskodawcą i uczestnikiem
postępowania nieprocesowego , w zakresie uprawnień przekazanych niniejszym statutem.
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§ 15

1. Kadencja sołtysa  i  rady sołeckiej  trwa cztery lata.

§ 16
1. Do obowiązków sołtysa naleŜy :

1) zwoływanie zebrań wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej ,
3) kierowanie realizacją uchwał i powierzonych mu do wykonania przez zebranie

wiejskie wniosków,
4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słuŜącej poprawie gospodarki i

warunków Ŝycia w sołectwie,
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta,
7) pełnienie roli męŜa zaufania w miejscowym środowisku,
8) prowadzenie zarządu , administracji , gospodarki tymi składnikami mienia iśrodkami

finansowymi , które gmina przekazała sołectwu do korzystania,
9) potwierdzanie okoliczności , których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców

wymagają przepisy prawa,
10) sporządzanie sprawozdań z działalności  sołectwa,
11) wykonywanie innych zadań naleŜących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących

przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony poŜarowej , zapobieganie klęskom
Ŝywiołowym oraz usuwanie ich skutków ,

12) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy,
13) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego 
14) opiniowanie, w zakresie wskazanym przez wójta, wniosków mieszkańców sołectwa

o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy;
15) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji

społecznych; 
16) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych

organom gminy ;
17) organizowanie spotkań radnych gminy i wójta z mieszkańcami sołectwa ;
18) prowadzenie teczki sołectwa zawierającej :

- statutu sołectwa,

- protokoły z zebrań wiejskich ,

- sprawozdania i umowy

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada  raz w roku informację o swojej działalności .
3. Sołtys bierze udział w sesjach rady. Za udział w sesjach otrzymuje diety , których

wysokość określona jest w uchwale rady .
4. Na sesjach sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. MoŜe

równieŜ zgłaszać wnioski w imieniu zebrania  wiejskiego mieszkańców swojego sołectwa.
5.  Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.
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§ 17

1. Rada sołecka składa się z 6 osób w tym sołtys jako jej przewodniczący.
2. Dwa sołectwa mające wspólny terytorialnie zakres działania mogą powołać jedną radę

sołecką.
3. Podział zadań i kompetencji sołtysów w przypadku powołania wspólnej radysołeckiej

ustanawia rada sołecka.
4. Do obowiązków rady sołeckiej naleŜy wspomaganie sołtysa. Rada sołecka ma charakter

opiniodawczy , doradczy i inicjatywny.
5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. O posiedzeniu rady sołeckiej sołtys powiadamia radnego z terenu sołectwa.
7. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.

§ 18

1.  Rada sołecka w szczególności :
1) opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących

przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy sołectwa,

oraz planów rozwoju miejscowości,
3) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,
4) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału

mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań,
6) inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace moŜliwe do wykonania małymi

nakładami finansowymi i przy współudziale mieszkańców ,
7) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału

mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu j ego problemów i realizacji zadań gminy ; 
8) utrzymuje kontakty z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami

samorządu terytorialnego ,
9) wspomaga działalność sołtysa poprzez wydawanie opinii .

ROZDZIAŁ IV

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 19

1. Bierne i czynne prawo wyborcze na zebraniu wiejskim przysługuje pełnoletnim
mieszkańcom sołectwa ,stale zamieszkałym na jego terenie .

2. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt nie później
niŜ 6 m-cy od wyborów rady. W tym celu wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania
oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
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3. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym .

4. Obwieszczenie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa podaje się
do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.

§ 20

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisja
skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników
zebrania. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią
rady. 

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być małŜonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo
oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady
sołeckiej, jak równieŜ osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia 

4. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą

liczbę głosów. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat
najstarszy wiekiem 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów ,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

7. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 21

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności naleŜy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowania dla
dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów
i wybór członków rady sołeckiej.
                                                                 § 22

1. Za wybranego na sołtysa uwaŜa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uwaŜa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów.

§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złoŜenia na ręce wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
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2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie

prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza

niezwłocznie zebranie wiejskie.

§24

1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza

się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje

się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeŜeli do

końca kadencji pozostało mniej niŜ 3 miesiące.

§25

1. Sołtys i kaŜdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani

przed upływem kadencji w szczególności jeśli nie wykonują swoich obowiązków , naruszają

postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii

środowiska.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

a) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie

pisemnego wniosku,

b) wójta,

c) komisji rewizyjnej rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia

nie nadaje się biegu.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone

wysłuchaniem zainteresowanego, chybaŜe osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie

stawiła się z przyczyn leŜących po jej stronie.

§26

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka radysołeckiej i dokonania

wyborów przedterminowych zwołuje wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym

samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
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3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeŜeli do końca kadencji

pozostało mniej niŜ 3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach

przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub

członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 19 ust. 2.

ROZDZIAŁ V

MIENIE  SOŁECTWA

§ 27

1. Sołtys sprawuje zwykły zarząd mieniem w imieniu sołectwa .
2. Do czynności zwykłego zarządu naleŜy:

1) załatwianie bieŜących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonymw ramach jego

aktualnego przeznaczenia oraz osiąganie z niego korzyści.

ROZDZIAŁ VI
GOSPODARKA  FINANSOWA SOŁECTWA

§ 28

1.Gospodarka finansowa obejmuje środki finansowe, na które mogą składać się:
1)środki finansowe z budŜetu gminy w tym rezerwa celowa sołectwa,
2) przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu,
3)darowizny i dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych  na rzecz sołectwa, 
4)środki uzyskane z organizowanych przez radę sołecką przedsięwzięć,
5)granty pozyskane spoza budŜetu gminy (Unia Europejska, Urząd Marszałkowski, Fundacje
itp)
2. O przeznaczeniu rezerwy celowej sołectwa decyduje rada sołecka w formie wniosku.
3.Obsługę finansową w zakresie ust. 1 pkt 1-4  zapewnia referat finansowy urzędu  .

§ 29

Środki pienięŜne sołectwa przeznacza się na zadania realizowane na terenie sołectwa i gminy,
a w szczególności na:
1.Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanego
sołectwu.
2.Dofinansowanie prac społecznych.
3.Remont i modernizację dróg gminnych  oraz rowów .
4.Zaspokajanie miejscowych potrzeb społeczno - gospodarczych, kulturalno – oświatowych i
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sportowych.
5.Inne wydatki związane z działalnością  organów sołectwa.

§ 30

Środki finansowe zaplanowane w budŜecie gminy wydatkowane są na podstawie
przedłoŜonych rachunków :
1. wystawionych na urząd ,
2. potwierdzonych dwoma podpisami sołtysa i członka rady sołeckiej oraz pieczęcią rady

sołeckiej,
3. w przypadku realizacji wydatków na rzecz innych podmiotów rachunek winien być

równieŜ opisany przez upowaŜnionego przedstawiciela tego podmiotu,
4. kaŜdorazowy zakup powinien być  uzgodniony ze  skarbnikiem  gminy .

ROZDZIAŁ VII
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNO ŚCIĄ SOŁECTWA

§ 31

1. Nadzór nad działalnością sołectwa obejmuje zgodność z prawem,celowość ,rzetelność i
gospodarność.

2. Organem nadzoru jest wójt  a organem kontrolnym rada .
3. Rada  kontroluje sołectwo poprzez komisję rewizyjną rady.
4. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawoŜądania niezbędnych informacji i

danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w
posiedzeniach organów sołectwa.

5. Wójt , jeŜeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im
kompetencji i sprzeczne z prawem – powinien wstrzymać ich realizację oraz
poinformować o niezgodnym działaniu radę.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmian niniejszego statutu dokonuje rada w trybie określonym dla jego nadania.

§ 33

O utworzeniu,połączeniu,podziale i znoszeniu sołectwa decyduje rada odrębną uchwałą ,na
zasadach określonych w Statucie Gminy Konopiska ,po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami.
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