U C H W A Ł A Nr XXXV/258/2009
============================
Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem
z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Jelna.
_____________________________

Na podstawie art.35 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z późn.zm) po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Rada Gminy w Gródku n/Dunajcem
uchwala co następuje:`
§1
Uchwala się Statut Sołectwa Jelna w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy oraz organom Sołectwa.

§3
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 52/IX/90 Rady Gminy
w Gródku n/Dunajcem z dnia 28 listopada 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutów
Mieszkańców Wsi.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Zasady ogólne

§1
1. Sołectwo Jelna zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Gródek
n/Dunajcem i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.
2.

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 478 ha.

3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu.

§2
Zadaniem Sołectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie
organów Gminy Gródek n/Dunajcem w realizacji ich zadań .
§3
Sołectwo zapewnia zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
-

reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców sołectwa przed
organami Gminy Gródek n/Dunajcem,

-

inicjowanie ,organizowanie, realizowanie , a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na
celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,

-

zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie
dochodami z tego mienia.

Rozdział II
Organy sołectwa
§4
1. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie .
2. Organem wykonawczym jest Sołtys.
3. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka .

§5

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
b) Rady Sołeckiej,
c) Rady Gminy Gródek n/Dunajcem
d) Wójta Gminy Gródek n/Dunajcem.
e) Radnego Gminy Gródek n/Dunajcem
2. Zebranie wiejskie moŜe być zwołane przez Wójta Gminy z własnej inicjatywy lub na
wniosek, co najmniej 5 % mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
§6
1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do
głosowania do Rady Gminy.
§7
1. Termin ,miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w sposób zwyczajowo przyjęty co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców bądź Wójta Gminy, winno odbywać
się nie później niŜ 30 dni od daty złoŜenia wniosku chyba, Ŝe wnioskodawca proponuje
termin późniejszy.
3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, jeśli zebranie nie
postanowi inaczej.
4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności (np. zakłócanie porządku)
uniemoŜliwiających prowadzenie Zebrania prowadzący Zebranie moŜe przerwać
zebranie.
5. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów
i organizacji Zebrań, Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do kontaktu z
Sołectwem.

§8
1. Zebranie jest waŜne, gdy udział w zebraniu bierze, co najmniej 10% stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe statut stanowi inaczej.
2. W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.

3. Zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu w odstępie nie krótszym niŜ
15 minut od chwili stwierdzenia braku waŜności Zebrania Wiejskiego zwołanego
w pierwszym terminie.
§9
1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania Sołectwa o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Do Zebrania Wiejskiego
w szczególności:

jako organu uchwałodawczego w Sołectwie naleŜą

a) rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania Sołtysa z wykonania uchwał Zebrania
Wiejskiego,
b) odwołanie Rady Sołeckiej w całości i poszczególnych jej członków,
c) wybór i odwołanie Komisji Doraźnej i poszczególnych jej członków,
d) podejmowanie uchwał o uŜytkowaniu lub innych prawach rzeczowych i majątkowych
w zakresie dotychczas wykonywanych praw Sołectwa wobec mienia gminnego,
e) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Sołectwa w ramach budŜetu gminnego
oraz dysponowanie przychodami Sołectwa, pochodzącymi z wpływów określonych
Statutem jak teŜ przeznaczenie środków finansowych będących w jego dyspozycji na
cele sołeckie.
f) uchwalanie sołeckich programów działania,
g) ustalenie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między
Zebraniami Wiejskimi,
h) decydowanie w sprawie mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w kwestii
bieŜącego korzystania z tego mienia na zasadach określonych Statutem Gminy,
i) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych , opieki zdrowotnej, spraw
kulturalnych, sportu, wypoczynku, związanych z miejscem zamieszkania,
j) występowanie
Sołectwa,

z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw dotyczących

k) opiniowanie celowości utworzenia ,poszerzenia i likwidacji Sołectwa lub powstania
jednostek niŜszego rzędu.
3. Zebranie Wiejskie opiniuje w części dotyczącej Sołectwa przedstawione do konsultacji
przez Radę Gminy projekty uchwał a takŜe wydaje opinie w innych sprawach , jeśli
przepisy ustaw tak stanowią.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie podejmie uchwały we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach oraz
wnioski , które przekazuje do Wójta Gminy.

2. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów , tzn. liczba
głosów
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw” . Głosowanie odbywa się
w sposób jawny chyba , Ŝe statut Stanowi inaczej.

§ 11
1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego i inne zadania Sołectwa określone
przepisami prawa.
2. Do zadań Sołtysa naleŜy w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
b) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim,
c) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
d) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa słuŜącej poprawie
gospodarki i warunków Ŝycia w Sołectwie oraz dbanie o czystość i porządek
w Sołectwie,
e) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy,
f) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów zwoływanych przez organy gminy,
g) wykonywanie zadań powierzonych przepisami prawa z zakresu administracji
publicznej,
h) składanie zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swej działalności ,
i) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy,
j) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi
k) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie Sołectwa.
3. Rada Gminy odrębną uchwałą ustala miesięczne wynagrodzenie dla Sołtysów.

§ 12
1. Rada Sołecka składa się z co najmniej 5-ciu członków .
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności .
3. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Radę Sołecką zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niŜ raz w roku.

Rozdział III
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 13
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje stałym mieszkańcom
Sołectwa uprawnionym do głosowania do Rady Gminy.
§ 14
Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej moŜe zostać kaŜdy, komu przysługuje czynne
i bierne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 15
1. Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. KaŜdemu
przysługuje jeden głos.
2. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają Sołtysa, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3. Wybory są tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom moŜliwość korzystania
z osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
§ 16
1. Wybory Sołtysa zarządza się nie później niŜ w ciągu 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia
kadencji Rady Gminy.
2. Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy na dzień ustawowo wolny od pracy, wspólny dla
wszystkich Sołectw.
3. Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala siedziby Sołeckich Komisji
Wyborczych.
4. Wójt sporządza spis wyborców uprawnionych do głosowania wg. stanu na dzień
zarządzania wyborów. Spis wyborców moŜe być uzupełniony do dnia wyborów.
O uzupełnienie spisu decyduje Wójt na wniosek zainteresowanego mieszkańca.

§ 17
1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołuje Doraźną Gminną
Komisję ds. Wyborów w składzie 3 członków. Tryb pracy i siedzibę komisji określa
uchwała Rady Gminy.
2. Członkami Sołeckiej Komisji ds. Wyborów nie mogą być kandydaci na Sołtysa i najbliŜsi
z rodziny.

3. Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem powołuje Sołeckie Komisje Wyborcze do
przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Sołectwach w składzie 5 członków
(tj. Przewodniczącego, zastępcy i trzech członków).
4. Z tytułu pracy w Komisjach jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Wzory i zgłoszenia kandydatów do wyboru Sołtysa, karty do głosowania, protokoły pracy
Sołeckiej Komisji Wyborczej i Gminnej Komisji Wyborczej określa Wójt w drodze
zarządzenia.

§ 18
1. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Gminnej Komisji ds. Wyborów w terminie
ustalonym w kalendarzu wyborczym.
2. Zgłosić kandydata na Sołtysa moŜe kaŜdy mieszkaniec uprawniony do głosowania,
dołączając pisemne oświadczenie o wyraŜeniu zgody na kandydowanie oraz listę
z 15 podpisami stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania
popierających tego kandydata.
3. Zgłaszając
kandydata
na
Sołtysa
naleŜy
i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, zawód .

podać

jego

imię

4. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Gminna Komisja ds. Wyborów sporządza
listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym.
5. W przypadku, gdy jest tylko jeden kandydat na Sołtysa – wyborów nie przeprowadza się
a osobę tę uznaje się za wybraną na stanowisko Sołtysa.

§ 19
1. Kandydat moŜe prowadzić kampanię wyborczą.
2. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.

§ 20
Na kartach do głosowania na Sołtysa nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności
alfabetycznej.
§ 21
Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Gminy Gródek n/ Dunajcem.

§ 22
Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach 700 do 1500 .

§ 23
1. Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest
pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, jak
równieŜ czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia
zapewniające tajność głosowania.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym
powinni być obecni: przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków
komisji.
4. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu
wyborczym mogą być obecni męŜowie zaufania, wyznaczeni przez kandydatów na
Sołtysa . MąŜ zaufania winien przedłoŜyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez
kandydata, którego reprezentuje.

§ 24
Na Ŝądanie Komisji wyborca ma obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego toŜsamość. Pobrane karty do głosowania wyborca potwierdza
własnoręcznym podpisem na spisie wyborców.
§ 25
Po otrzymaniu kart do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak ‘’X’’ w kratce po lewej
stronie nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

§ 26
Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w Sołectwie. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni męŜowie zaufania.
§ 27
1. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do
głosowania.
2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy
znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

3. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
4. Gdy liczba oddanych głosów róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do
głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 28
1. Za niewaŜne uwaŜa się głosy:
a) jeŜeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak ‘’X’’ przy więcej niŜ
jednym nazwisku kandydata,
b) nie opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy w Gródku n/ Dunajcem,
c) jeŜeli na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca nie umieścił znaku ‘’X’’ przy
nazwisku Ŝadnego kandydata,
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie
innych dopisków nie wpływa na waŜność oddanego na niej głosu.

§ 29
1. Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
2. W protokole naleŜy wymienić liczby:
a) osób uprawnionych do głosowania,
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania
c) głosów niewaŜnych,
d) głosów waŜnych.
3. W protokole podaje się takŜe czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia
inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników
głosowania.
4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Sołeckiej Komisji Wyborczej,
obecne przy jego sporządzaniu.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden
egzemplarz protokołu, a takŜe oddane głosy i nie wykorzystane karty do głosowania do
Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
poprzez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu na zewnątrz lokalu wyborczego.

§ 30
1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę waŜnie
oddanych głosów. W przypadku gdy dwie lub więcej osób kandydujących na Sołtysa
otrzymało największą równą ilość głosów wyboru Sołtysa spośród tych osób dokonuje
Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy w terminie 14 dni. Wybory Sołtysa przez
Zebranie Wiejskie są tajne, bezpośrednie i równe.
2. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa powołuje się trzy osobową Komisję
Skrutacyjną spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Kandydat na Sołtysa nie moŜe być Członkiem Komisji Skrutacyjnej.
4. Za wybranego uwaŜa się kandydata , który otrzymał największą liczbę waŜnie oddanych
głosów.
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób kandydujących na Sołtysa otrzymało najwyŜszą
równą ilość głosów przeprowadza się następną turę lub kolejne tury wyborów aŜ do
wyłonienia Sołtysa.
§ 31
1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca moŜe wnieść protest przeciwko waŜności
wyborów, jeŜeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszych zasad.
2. Protest wnosi się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji ds.
Wyborów.

§ 32
1. Gminna Komisja ds. Wyborów bada zarzuty podniesione w proteście, a takŜe sprawdza
prawidłowość ustalenia wyników wyborów.
2. Z przeprowadzonych czynności Gminna Komisja ds. Wyborów sporządza szczegółowy
protokół, który przedkłada Radzie Gminy na najbliŜszej sesji.

§ 33
1. W celu przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej – Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie
w terminie do 60 dni od dnia wyborów Sołtysa.
2. Wybory Rady Sołeckiej przez Zebranie Wiejskie są tajne, bezpośrednie i równe.
3. W celu przeprowadzenia wyborów na Członków Rady Sołeckiej przez Zebranie Wiejskie
powołuje się 3-osobową Komisję Skrutacyjną spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
4. Kandydaci na członków Rady Sołeckiej powinni reprezentować poszczególne przysiółki
danego Sołectwa.

5. Kandydat na Członka Rady Sołeckiej nie moŜe być Członkiem Komisji Skrutacyjnej.
6. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę waŜnie oddanych głosów.
7. W przypadku gdy dwie lub więcej osób kandydujących na Członka Rady Sołeckiej
otrzymało najwyŜszą równą ilość głosów przeprowadza się następną turę lub kolejne tury
wyborów aŜ do wyłonienia Członka Rady Sołeckiej.

§ 34
W razie stwierdzenia raŜących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów
Rada Gminy wybory uniewaŜnia i zarządza ponowne w ciągu 14 dni od daty uniewaŜnienia.
§ 35
1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:
a) złoŜenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na podstawie
prawomocnego wyroku sądu,
c) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej ściganego z oskarŜenia publicznego,
d) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a, b i c wygaśnięcie mandatu stwierdza
Zebranie Wiejskie.
§ 36
1. Sołtys moŜe zostać odwołany przed upływem kadencji w drodze referendum na wniosek
co najmniej 10% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, zwanych
dalej „inicjatorem referendum”.
2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania , opatrzonej pieczęcią Urzędu
Gminy Gródek nad Dunajcem, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione
pytanie dotyczące odwołania Sołtysa.
3. Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Wójtowi Gminy
Gródek nad Dunajcem.
4. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa
przedmiot, zamierzonego referendum.
5. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa powinna zawierać
pytanie a takŜe uzasadnienie odwołania.
6. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40 dniem
od złoŜenia wniosku Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

7. Wynik referendum jest rozstrzygnięty, jeŜeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej
pod referendum opowie się więcej niŜ połowie waŜnych głosów, przy udziale
w głosowaniu co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
8. Głos jest niewaŜny, jeŜeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego
pytania nie zaznaczono Ŝadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niŜ jedną odpowiedź.
9. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Sołtysa przed upływem
kadencji, oznacza zakończenie działalności Sołtysa.
10. W przypadku, o którym mowa w ust.9, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zarządza
wybory.
11. Do przeprowadzenia referendum w sprawach nieuregulowanych w § 27 stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Sołtysa.

§ 37
1. Zebranie Wiejskie moŜe odwołać Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed
upływem kadencji jeŜeli Rada lub członek Rady utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa
lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków.
2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Rady
Sołeckiej lub poszczególnych jej członków wydaje Wójt Gminy w formie zarządzenia,
ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawców
odwołania.
3. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa ust. 2 kierowany jest do
Wójta Gminy.
4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i być podpisany przez, co najmniej 20 % stałych
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Wnioskowi bez uzasadnienia Wójt
nie nadaje biegu.
5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na Zebraniu Wiejskim.
§ 38
1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób,
wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być osoba, której wniosek dotyczy.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej naleŜy:
a) przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości
d) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.

§ 39

Uchwała
Zebrania Wiejskiego
o odwołaniu
członka Rady Sołeckiej,
z powodu określonego w § 37 zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności
minimum 30 % stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 40
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa w drodze referendum
Wójt Gminy zarządza przedterminowe wybory Sołtysa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeŜeli ich data przypadałaby
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
§ 41
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej lub odwołania go w trybie
§ 37 w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej
kolejno otrzymał największą liczbę głosów.
2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. 1 lub nie wyraŜenia przez niego
zgody na wejście w skład Rady Sołeckiej Wójt zarządza wybory uzupełniające.
Wybory te odbywają się w trybie jak przy wyborze Rady Sołeckiej.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeŜeli ich data przypadałaby w okresie
1 roku przed zakończeniem kadencji.

ROZDZIAŁ IV
Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

§ 42
1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada i Wójt Gminy.
2. Rada Gminy wykonuje nadzór nad działalnością Sołectwa poprzez:
a) badanie sprawozdań sołectwa z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej,
b) dokonywanie lustracji za pomocą Komisji Rewizyjnej w terminach ustalonych przez
Radę Gminy.
3. Kontrolę sołectwa prowadzi Wójt Gminy poprzez:

a) czuwanie, by mienie Sołectwa nie było naraŜone na szkody i uszczuplenia,
b) zapoznanie się z informacjami i dokumentami, które na Ŝądanie Wójta Gminy
przedkłada Sołectwo w wyznaczonym terminie i zakresie,

ROZDZIAŁ V
Gospodarka Sołectwa , zakres działania

§ 43
Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi integralną część budŜetu Gminy.

§ 44
1. Rada Gminy moŜe wyodrębnić corocznie w budŜecie Gminy środki finansowe dla
Sołectwa.
2. O przeznaczeniu wszystkich środków finansowych Sołectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 45
Rada Gminy moŜe przekazać na rzecz Sołectwa mienie komunalne stosowną uchwałą.
§ 46
1. Sołtys przedstawia Wójtowi Gminy zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie wniosek
dot. zadań .
2. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
3. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budŜetem Gminy podlega nadzorowi
Skarbnika Gminy i Rady Gminy, oraz kontroli Komisji Rewizyjnej .
§ 47
Sołectwo decyduje w sprawach mienia komunalnego przekazanego mu przez Radę Gminy
w zakresie zwykłego zarządu oraz rozporządza dochodami z tego źródła.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 48
1. Statut Sołectwa uchwala Rada Gminy w Gródku n/Dunajcem w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, po wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami Sołectwa.
2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 49
1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Urzędzie Gminy
w Gródku n/Dunajcem.
§ 50
W przypadkach spornych postanowienia Statutu wiąŜąco interpretuje Rada Gminy.

