
Uchwała Nr VIII/58/07 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczowice 

 
    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 

2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 

2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327)), Rada Gminy Tułowice, 

po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa uchwala Statut Sołectwa 

Goszczowice o następującej treści: 

 

 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Goszczowice - stanowi samorząd mieszkańców Sołectwa. 

2. Nazwa samorządu mieszkańców Sołectwa brzmi:  Sołectwo Goszczowice. 

3. Sołectwo  Goszczowice obejmuje teren wsi Goszczowice.  

 

§ 2. Sołectwo Goszczowice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

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

1591 z późn. zm.), 

2) Statutu Gminy Tułowice, 

3) niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy w szczególności: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno- bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu 

i wypoczynku, i innych spraw związanych z miejscem zamieszkania, 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, 

2. Sołectwo zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym. 

3. W zakresie zarządu mieniem Sołectwo: 

 1) utrzymuje mienie w stanie nie  pogorszonym poprzez dokonywanie 

niezbędnych napraw, konserwacji i remontów, 

 2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia, 

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez: 

 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, 

 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców, 

            3) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa, 

4) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z 

wyborcami, dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących 

Sołectwa. 

 

§ 5. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 

      1) odwołanie Sołtysa, 



2)odwołanie Rady Sołeckiej, 

3)podejmowanie uchwał w sprawach , o których mowa w § 4. 

 

§ 6. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy. 

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 Wójt informuje Sołtysa. 

 

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. Przewodniczącym Rady 

Sołeckiej jest Sołtys. 

 

§ 8. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 

 1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

 2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

 3) działania stosowane do wskazań Zebrania Wiejskiego, 

 4) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz, 

 5) uczestniczenie w naradach sołtysów, 

 6) sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 

 7) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie 

obowiązujących przepisów m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych 

podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, 

 8) prowadzenie teczki zawierającej: 

a) Statut Sołectwa, 

b) protokoły z zebrań wiejskich, 

c) sprawozdania, uchwały, opinie. 

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada co najmniej raz w roku informację o swojej 

działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy. 

4. Na sesjach Rady Gminy Sołtys może zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Sołectwa. 

 

§ 9. 1. Przy wykonaniu swoich zadań, Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.  

2. Rada Sołecka składa się z 3 - 7 osób, w tym Sołtys. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał. Posiedzeniu 

przewodniczy Sołtys. 

 

§ 10. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, 

posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego 

określa się wg ordynacji wyborczej do Rady Gminy. 

 

§ 11. Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys: 

 1) z własnej inicjatywy; 

 2) z inicjatywy Rady Sołeckiej; 

 3) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w 

zebraniu; 

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta. 

 

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

1 raz w roku. 



2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez 

ogłoszenie na tablicy informacyjnej Sołectwa. 

 

§ 13.1. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. 

2. Zebranie Wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania. 

 

§ 14. 1.  Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w 

sposób jawny za wyjątkiem wyboru i odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

2. Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 15. 1.  Wybory Sołtysa, członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w 

składzie co najmniej 3 osobowym wybranych spośród osób uprawnionych do głosowania.  

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 

Sołeckiej. 

3. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu 

Gminy. 

 

§ 16.1. Do zadań komisji należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) ustalenie wyników wyborów, 

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji i przewodniczący zebrania. 

 

§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych  przez  

uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 

wyboru Sołtysa.  

3. W drugiej kolejności wybiera się członków Rady Sołeckiej. 

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W 

przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się do skutku. 

 

§ 18. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 

Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji jeśli nie 

wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu, uchwał Zebrania.  

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez co najmniej  15 osób, powinien być 

poddany głosowaniu na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 

1 miesiąca. 

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po umożliwieniu wysłuchania 

zainteresowanego. 

 

§ 19. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt zwołuje Zebranie mieszkańców 

w celu wyboru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 

Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie mieszkańców zwołane przez Sołtysa. 

 



 

 

§ 20. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.   

 

 § 21.1. Nadzór nad  działalnością  sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy. 

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z 

prawem. 

3. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryterium 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

 

§ 22. Wójt oraz wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych 

informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa. Mogą również uczestniczyć w 

posiedzeniach organów Sołectwa. 

 

§ 23. Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania. 

 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 25. Uchyla się treść § 1 pkt 4 uchwały  Nr VII/35/94Rady Gminy Tułowice z dnia 8 grudnia 

1994r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Tułowice. 

 

§ 26. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

 

 

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                                                   Teresa Kucharzak – Juszczyk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


