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UCHWAŁA Nr 24/IV/2002 
RADY GMINY W MIEDŹNIE 

z dnia 28 grudnia 2002 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa. 

(Katowice, dnia 31 stycznia 2003 r.) 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz. U. 
Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.) 

Rada Gminy w Miedźnie 

uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się Statut sołectwa Borowa w brzmieniu załącznika do uchwały, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom sołectwa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

ZAŁĄCZNIK 

STATUT SOŁECTWA 
Borowa 

Rozdział I 

Nazwa i teren działania 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi. 
2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo Borowa. 

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą 
wspólnotę samorządową Gminy Miedźno. 

2. Samorząd mieszkańców wsi Borowa działa na podstawie prawa a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami) 
b) Statutu Gminy Miedźno 
c) niniejszego Statutu. 

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Borowa. 

Rozdział II 

Organizacja i zakres działania 

§ 4. Organami sołectw są: 



- zebrania wiejskie 
- sołtys. 

§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. 

§ 6. Do zadań samorządu mieszkańców wsi - sołectwa należy: 
- występowanie do gminy z inicjatywami, wnioskami oraz opiniami dotyczącymi realizacji zadań w 

zakresie: lokalizacji inwestycji, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, zaopatrzenie w energię 
elektryczną, organizowanie terenów rekreacji i urządzeń sportowych oraz utrzymania czystości 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 
- tworzenie pomocy sąsiedzkiej. 

§ 7. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi. 
2. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do 

rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy. 
3. O sposobie załatwienia spraw informuje sołtysa. 

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi nawiązuje współpracę z 
samorządami sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. 

Rozdział III 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej 
łączności między sołectwem a Radą Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i 
radę sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez wójta. 

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. 
3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza się w okresie 3 m-cy od dnia wyboru rady. 
4. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny. 

§ 10. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
 1. zwoływanie zebrań wiejskich, 
 2. zwoływanie i przewodniczenie radzie sołeckiej, 
 3. działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i wójta, 
 4. wpływanie na organizowanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia 

społeczeństwa, 
 5. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i wójta, 
 6. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, 
 7. aktywne uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, 
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
 9. sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

§ 11. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. 
Rada Sołecka składa się z 5 osób. 

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. Rada Sołecka ma 
charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. 
4. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys. 
5. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej. 

Rozdział IV 



Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 12. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 
uprawnienia do głosowania. 

§ 13. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 1. z własnej inicjatywy, 
 2. na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 
 3. na polecenie Rady Gminy lub wójta. 

§ 14. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez okólniki i 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołtysa. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub wójta winno odbyć się w 
terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 

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

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Pod nieobecność sołtysa zebranie 
wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania. 

3. Porządek zebrania ustala sołtys w porozumieniu z radą sołecką lub wnioskodawca zwołanego 
zebrania. 

4. Zebranie wiejskie może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów. 

§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców odbywa się po 
upływie 15 min. od wyznaczonego I terminu zebrania a uchwały podjęte w II terminie są wiążące. 

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

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

5. Obrady zebrania są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez zebranie wiejskie. Uchwały 
podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 17. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, 
wójt wyznacza pracowników Urzędu Gminy. 

Rozdział V 

Tryb wyboru i odwołania sołtysa oraz Rady Sołeckiej 

§ 18. 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej, 
zwołuje wójt. W tym celu wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. 
Zebranie wiejskie wybiera Przewodniczącego Zebrania spośród obecnych na zebraniu. 

2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości 
sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory obowiązuje podpisanie listy 
obecności przez uczestników uprawnionych do głosowania. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna licząca co najmniej 3 osoby wybrane spośród 
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub 
członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji należy: 



- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- ustalenie wyników wyboru, 
- ogłoszenie wyników wyboru, 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 

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

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania 
wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

§ 23. Wybory sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 24. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 
wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych 
obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu 
dyskwalifikującego w opinii społecznej. 

2. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. 
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

§ 25. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu 
przez sołtysa (członka rady sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez wójta wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy zastosowaniu § 16 niniejszego statutu. 

Rozdział VI 

Nadzór nad działalnością sołectw 

§ 26. 1. Rada gminy i wójt sprawują nadzór nad sołectwem. 
2. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i 

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

3. Wójt, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazywanych im kompetencji i 
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymać ich realizację. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 27. Zmiany statutu dokonuje rada gminy: 
- na wniosek zebrania wiejskiego, 
- na wniosek wójta gminy. 

§ 28. Postanowienia statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 


