Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/122/1999
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 3 listopada 1999 r.

STATUT

SOŁECTWA

ŻARKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Sołectwo Żarki jest terytorialną jednostką pomocniczą gminy Libiąż obejmującą wieś
Żarki.
ZADANIA SOŁECTWA
§2
Zadania sołectwa obejmują:
1. Zapewnienie udziału mieszkańców wsi w zaspakajaniu potrzeb socjalno-bytowych,
kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych potrzeb zbiorowych
związanych z miejscem zamieszkania.
2. Organizowanie życia społecznego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich
sprawach dotyczących zadań własnych.
§3
Zadania sołectwa realizowane są poprzez:
1. Współpracę z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi.
2. Inicjowanie prac społecznie użytecznych.
Występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do rady miejskiej
we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej.
3. Kierowanie zastrzeżeń do rady miejskiej w sprawach decyzji podejmowanych przez
Burmistrza, a dotyczących sołectwa.
4. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla sołectwa, dotyczących
w szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami.

ORGANY SOŁECTWA I ICH KOMPETENCJE
§4
1.Organami sołectwa są:
1/ zebranie wiejskie,
2/ sołtys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa
posiadający czynne prawa wyborcze.
§6
1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys nie rzadziej niż raz na pół roku lub w każdym czasie na
wniosek rady sołeckiej bądź na wniosek co najmniej 30 mieszkańców sołectwa
posiadających czynne prawa wyborcze.
2. Zebranie wiejskie może zostać zwołane także przez Burmistrza.
3. Zebranie zwołuje się poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa,
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane.
§7
1. Zebranie wiejskiej jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 30 stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Obradom przewodniczy sołtys.
§8
1. Do właściwości zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania sołectwa.
2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1/ podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 3 pkt 3 - 5 niniejszego statutu,
2/ podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania środków finansowych sołectwa,
3/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących praw sołectwa do korzystania z mienia
gminy,
4/ opiniowanie kolejności budowy dróg gminnych i obiektów użyteczności publicznej,
5/ rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
6/ wybór rady sołeckiej.
§9
1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
2. Do kompetencji sołtysa należy:
a) przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich,
b) przygotowywanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa,
c) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
d) gospodarowanie mieniem sołectwa,
e) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami rady,
f) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej,
g) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
§ 10
1. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.
2. Rada sołecka składa się z 6 członków.
§ 11
1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia rady są protokołowane.

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu rady, w głosowaniu jawnym.
4. W razie nieobecności sołtysa pracami rady kieruje osoba wskazana przez sołtysa.
§ 12
1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
2. Wybory sołtysa przeprowadza się w terminie do 2 miesięcy od zakończenia kadencji.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru nowej rady zwołuje Burmistrz, nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia wyboru sołtysa.
4. Po upływie kadencji sołtysa działa on do momentu wyboru nowego sołtysa.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SAMORZĄDU
SOŁECTWA
§ 13
1. Działalność organów sołectwa podlega kontroli Burmistrza.
2. Burmistrz ma prawo żądać informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa.
TRYB WYBORU SOŁTYSA
§ 14
1. Wybory sołtysa przeprowadza się w głosowaniu tajnym oddzielnie od wyborów rady
sołeckiej. Wybory są powszechne, równe i bezpośrednie, na zasadach określonych poniżej.
2. Wybory są ważne bez względu na ilość osób biorących udział w wyborach.
3. Jako organy wyborcze działają :
1) Komisja Wyborcza
2) Burmistrz
4. Komisja Wyborcza:
1) Rejestruje listy kandydatów na sołtysa
2) Przeprowadza głosowanie
3) Ustala wynik wyborów
4) Przesyła wyniki głosowania i wyborów Burmistrzowi
5) Wykonuje inne czynności niezbędne do przeprowadzenia wyborów.
5. Komisję Wyborczą powołuje i odwołuje zarząd miejski, ustala jej skład i siedzibę.
6. Kalendarz wyborczy ustala Burmistrz.
7. Obwodem głosowania jest sołectwo Żarki.
8. Przebieg głosowania - między godziną 800 a 1800 bez przerwy.
9. Protesty wyborcze rozpoznaje zarząd miejski i rozstrzyga o ważności wyborów oraz
o ważności wyboru sołtysa.
Protesty można wnosić w ciągu 3 dni od daty wyborów.
10.Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyborcom posiadającym czynne prawo
wyborcze.
11.Zgłoszenie kandydata powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców.
12.Wzór karty do głosowania i innych dokumentów ustala Burmistrz.
13.Wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając znak “x“ w kratce z lewej strony
obok jednego nazwiska.

14.Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak “x“ w kratce
z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku “x“
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
15.Burmistrz wydaje sołtysowi zaświadczenie o wyborze.
TRYB WYBORU RADY SOŁECKIEJ
§ 15
Członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania, w terminie do 30 dni od dnia wyboru sołtysa.
§ 16
1. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania dla wyboru rady sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 17
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3-5 osób wybranych spośród
obecnych.
2. Do obowiązków komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie kart do głosowania,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie głosów,
e) sporządzenie protokołu,
f) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do rady sołeckiej.
4. Protokół z wyborów zawiera:
a) skład komisji,
b) ilość biorących udział w głosowaniu,
c) ilość kandydatów,
d) ilość głosów oddanych , w tym ważnych i nieważnych,
e) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani,
g) podpisy wszystkich członków komisji,
5. Protokół wraz z kartami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany
Burmistrzowi.
§ 18
1. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa mający prawo
wyborcze.
2. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie ustnie, a w razie nieobecności na zebraniu,
pisemnie.
3. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania, umieszcza na nich nazwiska
kandydatów w kolejności zgłoszeń.
4. Ilość kart do głosowania nie może być większa niż liczba głosujących.
5. Karta do głosowania musi być opieczętowana pieczęcią sołtysa.
6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone.
7. Głos jest nieważny jeżeli:

a) karta jest całkowicie przekreślona lub przedarta,
b) karta zawiera większą ilość nie skreślonych kandydatów niż wybieranych osób,
c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą,
d) na karcie zostały dopisane nazwiska lub poczynione inne zapiski.
§ 19
Wszyscy członkowie rady sołeckiej wybierani są w jednym głosowaniu.
§ 20
1. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość
głosów.
2 W przypadku równej ilości oddanych głosów na kilku kandydatów uniemożliwiających
ustalenie składu rady zarządza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydatami.
WYGAŚNIĘCIE MANDATU
§ 21
1. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu RP.
d) odwołania.
2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w trybie ustalonym niniejszym statutem.
3. Wybory uzupełniające odbywają się w terminie do dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia
mandatu.
ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 22
Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie
wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuszczają się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
§ 23
1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub rady sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek
co najmniej 10% mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie dla odwołania poszczególnych członków rady sołeckiej zwołuje sołtys
na
wniosek rady sołeckiej, bądź na wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa.
§ 24
Odwołanie sołtysa, rady sołeckiej oraz poszczególnych członków rady następuje
w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Zmiany postanowień statutu dokonuje rada miejska w Libiążu z własnej inicjatywy lub na
wniosek zebrania wiejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu
/-/ lek. med. Jacek Nowak

