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STATUT  

SOŁECTWA NIEMYSŁOWICE 

 
 

Rozdział I 

 

Nazwa i teren działania 

 

§ 1 

 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Niemysłowice stanowi Samorząd Mieszkańców 

Sołectwa. 

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi : Sołectwo Niemysłowice 

 

§ 2 

 

1. Sołectwo Niemysłowice jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy 

wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Prudnik 

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Niemysłowice działa na podstawie przepisów 

prawa a w szczególności :  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz. U z 1996 r Nr 13 poz 

74, Nr 58 poz 261, Nr 106 poz 496, Nr 136 poz 622 i z 1997r Nr 9 poz 43 ) 

2) uchwały Nr XXII/196/96 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 1996 r w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Prudnik. 

3) Niniejszego statutu. 

 

§ 3 

 

Teren działania sołectwa obejmuje wieś Niemysłowice  

 

 

Rozdział II 

 

Organizacja i zakres działania 

 

§ 4 

 

1. Organami sołectwa są : 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa 

2) sołtys – organ wykonawczy sołectwa 

3) rada sołecka – organ wspomagający sołtysa w funkcjach wykonawczych. 



2. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organizacje 

sołectwa, określając zakres ich działania. 

3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie 

wiejskie trwa 4 lata licząc od daty ich wyborów. 

4. wybór sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy 

po upływie ich kadencji. 

5. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 5 

 

1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Niemysłowice należy : 

1) udział w rozpatrywaniu spraw : rolnictwa, inwestycji wsi, socjalno-bytowych , opieki 

zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem 

zamieszkania. 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 

5) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków 

sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego 

6) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych 

związanych z warunkami życia na wsi. 

 

§ 6 

 

Zadania określone w § 5 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności 

poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców 

Sołectwa 

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

załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

4) Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa. 

5) Ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi. 

 

§ 7 

 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanych mu składników mienia 

komunalnego w zakresie zwykłego zarządu, do którego należy : 

1) załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia. 

2) Utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego 

przeznaczenia. 

3) Zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści , w tym 

pobierania dochodów. 

2. Sołectwo uprawnione jest do oddawanie w najem lub dzierżawę 

przekazanego mu mienia komunalnego. 



3. wszystkie przysługujące do dnia 27 maja 1990r. sołectwu prawa własności, 

użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem gminnym 

pozostają nienaruszone z mocy prawa. 

  

 § 8 

 

1. Sołectwo prowadzi samodzielnie własną gospodarkę finansową w ramach budżetu 

gminy w oparciu o roczny plan finansowo-rzeczowy. 

2. dochodami sołectwa są w szczególności: 

1) dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym. 

2) Dochody z najmu lub dzierżawy przekazanych mu składników mienia komunalnego. 

3) Dochody z imprez , wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie               

z obowiązującymi przepisami. 

4) Dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych 

5) Środki ujęte w budżecie gminy. 

3. Środki finansowe sołectwa przeznacza się w szczególności na : 

1) dofinansowanie komunalnych czynów społecznych 

2) utrzymanie i konserwację mienia gminy oraz mienia komunalnego przekazanego        

w zarząd sołectwa 

3) wydatki związane z działalnością organów sołectwa 

4. księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Miasta i Gminy                

w Prudniku. 

 

Rozdział III 

 

KOMPETENCJE ORGANÓW SOŁECTWA 

 

§ 9 

 

1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy :  

1) wybór i odwołanie organów sołectwa – sołtysa i rady sołeckiej. 

2) Wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie sołectwa. 

3) Współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego sołectwa. 

4) Opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Radę Miejską oraz zajmowanie 

stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i mieszkańców. 

5) Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o przekazanie wskazanych składników 

mienia komunalnego do korzystania i zarządzania. 

 

§ 10 

 

1. Uchwały wnioski i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Zarządowi Gminy, 

który w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub 

przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. 

2. O sposobie  załatwiania spraw Zarząd Gminy informuje sołtysa. 

 

 

 

 



§ 11 

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz 

zapewnienia stałej łączności między sołectwem, a Radą Miejską i Zarządem Gminy, 

mieszkańcy sołectwa wybierają ze swojego grona sołtysa i radę sołecką. 

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 

 

§ 12 

 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności :  

1) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób 

prywatnych , we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych , w tym 

statutowych interesów sołectwa. 

2) Udział w sesjach Rady Miejskiej z prawem głosu doradczego i  występowanie w 

imieniu sołectwa. 

3) Udział na zaproszenie w posiedzeniach Zarządu Gminy w sprawach dotyczących 

sołectwa. 

4) Zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie jego obradom. 

5) Zwoływanie i przewodniczenie radzie sołeckiej. 

6) Wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie sołectwa przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. 

7) Informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach 

2. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej i na zaproszenie w posiedzeniu komisji 

Rady bez prawa udziału w głosowaniu 

3. Sołtys otrzymuje zawiadomienie dotyczące Sesji Rady na warunkach przysługujących 

radnym, zgodnie z regulaminem Rady. 

4. Na Sesjach Rady i posiedzeniach Komisji sołtysowi przysługuje prawo występowania 

z głosem doradczym, zgłaszania wniosków i zapytań w imieniu mieszkańców 

sołectwa. 

5. za udział w pracach Rady Miejskiej sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 

podróży określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej. 

6. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 

§ 13 

 

1. Rada sołecka składa się z 3-15 osób. 

2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys. 

3. do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 

1) współpraca z sołtysem w jego działalności w szczególności w realizacji zadań 

sołectwa. 

2) Uchwalanie okresowych planów swojej działalności. 

3) Inicjowanie działań dotyczących udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu 

jego problemów. 

4) Współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich 

realizacji. 

4. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. 

 



Rozdział IV  

 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WANOŚCI 

PODEJMOWANIA UCHWAŁ. 

 

§ 14 

 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający 

czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

 

§ 15 

 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców uprawnionych do udziału w 

zebraniu. 

3) Na wniosek Rady Miejskiej lub Zarządu Gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa funkcji 

do zwołania zebrania Zarząd Gminy upoważnia wskazanego członka rady sołeckiej. 

 

§ 16 

 

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

dwa razy w roku. 

2. Termin i miejsca zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w 

sposób przyjęty w sołectwie. 

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców , Rady Miejskiej lub Zarządu 

Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin 

późniejszy. 

 

§ 17 

 

1. Zebranie wiejskie jest ważne , gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 

zawiadomieni. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i  przewodniczy jego obradom 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez 

sołtysa. 

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy 

proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na 

zebraniu. 

 

§ 18 

 

W celu udzielania sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, 

wyznacza się pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z sołectwem. 

 

 



§ 19 

 

1. Wymagane „quorum” dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowania uchwał 

wynosi co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkańców sołectwa.  

2. Quorum określonego w ust. 1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w drugim 

terminie. Ewentualności drugiego terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz 

podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim. 

3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów to znaczy liczba 

głosów „ za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym z wyjątkiem 

przeprowadzania wyborów oraz odwołania sołtysa, jak i członków rady sołeckiej, 

które odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

Rozdział V 

 

V TRYB WYBORU I ODWOŁANIA SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ 

 

§ 20 

 

1. Zebranie wiejskie , na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady 

sołeckiej, zwołuje Zarząd Gminy. W tym celu Zarząd Gminy określa miejsce, 

dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego 

zebrania spośród członków Zarządu. Zarząd może powierzyć 

przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu Rady Miejskiej nie będącemu 

członkiem Zarządu za jego zgodą. 

2. Uchwałę Zarządu Gminy o zwołaniu zebranie wiejskiego dla wyboru sołtysa 

podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed 

wyznaczoną datą zebrania.  

 

§ 21 

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim 

wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby 

mieszkańców , wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na 

liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory , może postanowić o 

obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do 

głosowania.  

 

§ 22 

 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybranych 

spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być  osoba 

kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 

2. Do zadań komisji należy: 

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów 



2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów 

3) przygotowanie warunków organizacyjnych i przeprowadzenie tajnego głosowania 

4) ustalenie i ogłoszenie wyników wyboru 

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów 

 

§ 23 

 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. 

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

dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków 

rady sołeckiej. 

3. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście 

według następujących zasad: 

1) uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania 

opatrzonymi pieczątką Rady Miejskiej 

2) nieważne są głosy na kartkach :  

a) całkiem przedartych 

b) innych niż ustalone w pkt 1  

c) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia 

4. Za wybranych uważa się  kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

 

§ 24 

 

Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem 

wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 

wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 

dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.  

 

§ 25 

 

1. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej mogą występować : 

1) Rada Miejska lub Zarząd Gminy 

2) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 1/20 podpisów osób 

uprawnionych. 

2. Wniosek o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej winien zawierać uzasadnienie. 

3. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.  

 

§ 26 

 

1. W przypadku odwołania sołtysa, Zarząd Gminy zwołuje w terminie 30 dni zebranie 

wiejskie dla wyboru nowego sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady 

sołeckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa. 

 

 

 

 



Rozdział VI  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27 

 

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów : 

1) zgodności z prawem 

2) celowości 

3) rzetelności 

4) gospodarności 

2. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje Zarząd Gminy. 

 

§ 28 

 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 


