
UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY CZARNA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania Statutów sołectwom Gminy Czarna.

Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994) po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statuty Sołectwom Gminy Czarna:

1) sołectwu Borowa w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) sołectwu Chotowa w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwały

3) sołectwu Czarna w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

4) sołectwu Głowaczowa w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

5) sołectwu Golemki w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

6) sołectwu Grabiny w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

7) sołectwu Jaźwiny w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do uchwały,

8) sołectwu Podlesie w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do uchwały,

9) sołectwu Przyborów w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do uchwały,

10) sołectwu Przeryty Bór w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do uchwały,

11) sołectwu Róża w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do uchwały,

12) sołectwu Stara Jastrząbka w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do uchwały,

13) sołectwu Stary Jawornik w brzmieniu jak w załączniku Nr 13 do uchwały,

14) sołectwu Żdżary w brzmieniu jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXII/234/2001 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie 
nadania Statutów sołectwom Gminy Czarna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Borowa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Borowa jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Borowa.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może  powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chotowa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Chotowa jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Chotowa.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może  powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

Id: 272453DE-5401-4927-863A-B8E7D0271198. Podpisany Strona 1



§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Czarna stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Czarna jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Czarna.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub  członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Głowaczowa stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Głowaczowa jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Głowaczowa.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Golemki stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Golemki jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Golemki.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gmin może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub  członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Grabiny stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Grabiny jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Grabiny.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa  lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Jaźwiny stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Jaźwiny jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Jaźwiny.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub  członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Podlesie stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Podlesie jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Podlesie.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Przyborów stanowi Samorząd Mieszkańców Osady.

§ 2. Sołectwo Przyborów jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje Osada Przyborów.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może  powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Przeryty Bór stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Przeryty Bór jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Przeryty Bór.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Róża stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Róża jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Róża.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Stara Jastrząbka stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Stara Jastrząbka jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Stara Jastrząbka.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Stary Jawornik stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Stary Jawornik jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Stary Jawornik.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Żdżary stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2. Sołectwo Żdżary jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Żdżary.

§ 4. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne Znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, uchwał, wniosków do bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami 
organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przekazaną   częścią mienia komunalnego.

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

1) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

§ 6. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy o funduszu sołeckim.

§ 7. 1. Rada Gminy może powierzyć sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 
zarządu.

3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 9. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 10. Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2) uchwalanie planów działania,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw istotnych dla sołectwa,

4) rozpatruje sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 10 % mieszkańców mających czynne prawo wyborcze,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 13. Zebranie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

§ 14. Zebranie jest ważne, jeżeli na 7 dni przed terminem jego odbycia zawiadomiono mieszkańców poprzez 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15. Do czynnego udziału w zebraniu uprawnione są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa.

§ 16. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 17. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie, organizowanie i ogłaszanie zebrań w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ich prowadzenie,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje jego 
uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad zebrania wiejskiego, na czas określony.

§ 18. Sołtys może uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy oraz zabierać głos w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 19. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
przez Radę Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radnymi oraz Radą Sołecką oraz jej 
przewodniczy.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

Rozdział 3.
Tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 22. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w liczbie od 3 do 5 osób na nową kadencję dokonuje się nie później niż 
6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

§ 23. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 
określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 otwiera Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 24. 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej prowadzi 
przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 25. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród  
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania.

§ 26. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest ważny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków 
wspólnoty uprawnionych do głosowania.

§ 27. Prowadzący zebranie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza 
ważność zebrania podając powyższe do protokołu.

§ 28. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

§ 29. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie 
i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i członkowie Komisji.

§ 30. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 
uprawnionych uczestników zebrania.
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§ 31. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

§ 32. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

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

§ 34. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni są przed Zebraniem i mogą przez Zebranie być 
odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu 
i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 35. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 36. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zarządza nowe wybory.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Rada Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 38. Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana w formie i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia statutu gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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