
                                                                                                                   Załącznik Nr 6   
                                                                                                        do Uchwały Nr XXXVII/171/10 

                                                                                          Rady Gminy Pęcław 
                                                                                                                   z dnia 29 października 2010r. 

 
 
 

S T A T U T  
 

SOŁECTWA KOTOWICE 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
 
 § 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Kotowice. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
         1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pęcław, 

           2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pęcław, 
           3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pęcław, 
           4) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Kotowice w Gminie Pęcław, 
           5) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Kotowice, 
           6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa   
               Kotowice, 
           7) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa   
               Kotowice, 
           8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Kotowice . 
 
§ 3. Sołectwo Kotowice jest  jednostką pomocniczą Gminy Pęcław w wykonywaniu    
       jej zadań, nie posiada odrębnej osobowości prawnej. 

 

§ 4. Sołectwo Kotowice obejmuje swym zasięgiem obszar oraz mieszkańców wsi     
       Kotowice oraz przysiółka Leszkowice.  
 
§ 5. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
           1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  
                Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
           2) Statutu Gminy Pęcław, 
           3) niniejszego Statutu, 
           4) innych aktów prawnych dotyczących Sołectw. 

 
§ 6. 1. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej w brzmieniu "Sołectwo Kotowice     
           Gmina Pęcław".  
         2. Sołtys używa pieczęci w brzmieniu: „Sołtys ( imię i nazwisko )”. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Rozdział II  

Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji 
 
 § 7. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu     
            miejscowym, niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami rady na rzecz innych     
            podmiotów. 
        2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 

       1) organizacja życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we             
            wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców   
            Sołectwa; 

             2) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do     
                  poprawy jakości warunków życia mieszkańców Sołectwa; 
             3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych i działalności  na      
                 swoim terenie; 
             4) inicjowanie różnych form pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej,  
                 w szczególności dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku,    
                 dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji    
                 życiowej; 
             5) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie; 
             6) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów     
                 administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego; 
             7) współpraca z właściwymi organami i instytucjami  w zakresie ochrony zdrowia,               
                 pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego,   
                 ochrony przeciwpożarowej itp. 

  
§ 8. Zadania określone w § 7 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 
            1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych         
                kompetencji;  
            2) wydawanie opinii; 
            3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 
            4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i    
                gospodarczych; 
            5) współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami    
                Sołectwa; 
            6) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy . 
 
 
 

Rozdział III  
 

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji 
 

§ 9. Organami Sołectwa są: 
             1) Zebranie Wiejskie; 
             2) Sołtys. 
 
§ 10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
         2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.  
         3. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka.  
 
§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata. 



         2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowego     
             Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
         3. W przypadku zmiany Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania     
             kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej      
             kadencji. 
 

§ 12. Działanie organów Sołectwa jest jawne. Jawność działania obejmuje prawo     
         mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo      
         do zaznajomienia się z protokołami  Zebrań Wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej,    
         podjętymi uchwałami oraz pisemnymi odpowiedziami skierowanymi do organów     
         gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie. 
 
§ 13. Do wyłącznej działalności Zebrania Wiejskiego należy: 
             1) wybór i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz stwierdzanie     
                 wygaśnięcia ich mandatu; 
             2) uchwalanie rocznego planu wydatków Sołectwa; 
             3) uchwalanie programów działania Sołectwa; 
             4) składanie wniosków do budżetu gminy; 
             5) okresowa ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
             6) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa z wykonywania działań,  
                 w szczególności z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego; 
             7) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie     
                 Sołectwa; 
             8) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa, lub w których o      
                 ich wyrażenie wystąpił właściwy organ gminy; 
             9) ustalanie zasad współpracy z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych     
                 zadań; 
           10) ustalanie inicjatyw społeczno-gospodarczych finansowanych z funduszu      
                 sołeckiego;  
           11) decydowanie o sposobie korzystania z mienia Sołectwa;  
           12) stanowienie w innych istotnych sprawach dla mieszkańców Sołectwa.  
 
§ 14. Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności: 
             1) zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej;  
             2) przygotowywanie porządku obrad i projektów uchwał na zebranie; 
             3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 
             4) reprezentowanie Sołectwa wobec organów gminy;  
             5) przedstawianie na zebraniach informacji o swojej działalności i składanie     
                 określonych sprawozdań; 
             6) występowanie do organów gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa   
                 i jego mieszkańców;  
             7) organizowanie, koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych     
                 mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;  
             8) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta; 
             9) uczestniczenie w pracach organów gminy na zasadach określonych            
                 w Statucie Gminy;  
           10) prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu związanych  
                 z administrowaniem mieniem przekazanym Sołectwu;  
           11) prowadzenie gospodarki finansowej Sołectwa zgodnie z uchwałami Zebrania            
                  Wiejskiego w ramach środków finansowych przyznanych uchwałami Rady     
                  Gminy i dochodami własnymi;  
            12) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa; 
            13) prowadzenie i przechowywanie dokumentów Sołectwa.  
 



§ 15. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w              
             wykonywaniu jego obowiązków. 
         2. Działalność  Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy. 
         3. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób, w tym Sołtys. 
         4. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.  
         5. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.  
 
§ 16. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy obradom Sołtys. 
         2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 
         3. Rada Sołecka swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą         
             większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.  
 
 

Rozdział IV 
 

Zasady i tryb zwoływania Zebra ń Wiejskich  
 
§ 17. 1. Członkami Zebrania Wiejskiego są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający                         
             prawo do głosowania. 
         2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim ustala się na        
             podstawie spisu wyborców. 
         3. Zmiany składu Zebrania Wiejskiego w spisie osób uprawnionych do głosowania      
             uwzględniane są przez przewodniczącego Rady Sołeckiej. 
         4. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność    
              na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się    
              zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do   
              stwierdzania prawomocności obrad. 
 
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
             1) z inicjatywy własnej; 
             2) na wniosek Rady Sołeckiej; 
             3) na pisemny  wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu, 
             4) na wniosek organu gminy. 
         2. Jeżeli Sołtys nie zwołuje zebrania w przypadkach, o których mowa w ust.1 
             pkt 2, 3 i 4, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt Gminy.  
         3. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę istniejących potrzeb. 
         4. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości   
             poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób   
             najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania.  
 
§ 19. 1. Obradom zebrania przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek        
             Rady Sołeckiej.  
         2. Zebranie jest ważne, gdy wzięło w nim udział co najmniej ¼ uprawnionych    
             mieszkańców.  
         3. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba uprawnionych                      
             mieszkańców, przewodniczący zebrania wyznacza ponowny termin zebrania za  
             15 minut. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu       
             na liczbę uczestników jeśli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni   
             prawidłowo, zgodnie z wymogami Statutu. 
 
§ 20. 1. Udział w Zebraniu Wiejskim obejmuje uprawnienia do: 
             1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych; 
             2) głosu w dyskusji; 
             3) zadawania pytań; 
             4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 



             5) głosowania; 
             6) zgłaszania kandydatur i kandydowania. 
         2. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, podejmowanie uchwał      
              i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą   
              większością głosów.  
         3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu                     
             podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania,     
             łącznie z listą obecności, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy, w terminie 7 dni od     
             daty zebrania. 
 
 

Rozdział V 
 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
 
§ 21. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, 
             bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 
         2. Nie można kandydować równocześnie na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej. 

 
§ 22. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma     
         każdy obywatel który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na   
         obszarze Sołectwa. 
 
§ 23. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo    
         wybierania. 
 
§ 24. 1. Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich zarządza Wójt Gminy . 
         2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty     
             rozpoczęcia kadencji Rady Gminy. 
         3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członka Rady     
             Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu     
             30 dni od wystąpienia ich przyczyny.  
 
§ 25. 1. Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt. Przepisy  
             § 24 stosuje się odpowiednio.  
         2. Wójt ustala termin, miejsce i porządek zebrania, podając go do publicznej       
             wiadomości mieszkańcom Sołectwa na 7 dni przed jego terminem. 
         3. Porządek Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady          
             Sołeckiej powinien w szczególności zawierać: 
             1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta; 
             2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i           

          całą kadencję; 
             3) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na     

           funduszu sołeckim; 
             4) wybór Komisji Skrutacyjnej; 
             5) wybór Sołtysa; 
             6) wybór Rady Sołeckiej; 
             7) wolne wnioski i zapytania. 
 
§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród    
             obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania Sołtysa i        
             członków Rady Sołeckiej.  
         2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka     
             Rady Sołeckiej. 
         3. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 



         4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę   
             głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą    
             liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat     
             najstarszy wiekiem. 
 
§ 27. 1. Do zadań komisji należy: 
             1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 
             2) przeprowadzenie głosowania; 
             3) ustalenie wyników wyborów; 
             4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów. 
          2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący   
              zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości. 
          3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania   
              Wiejskiego. 
 
§ 28. Przed wyborem Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie w drodze głosowania ustala      
         liczbę członków Rady Sołeckiej. 
 
§ 29. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się spośród      
             nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych         
             ustnie na Zebraniu Wiejskim. 
         2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i         
             głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza     
             się wybory członków Rady Sołeckiej. 
         3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w   
             liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich. 
         4. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk kandydatów,   
             przewodniczący komisji zgłasza Zebraniu Wiejskiemu wniosek o zamknięcie             
             listy kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Wniosek podlega   
             przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania     
             Wiejskiego, w głosowaniu jawnym. 
 
§ 30. 1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką   
             Wójta Gminy na której wpisuje się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. 
         2. Komisja skrutacyjna czuwa nad przygotowaniem kart do głosowania, objaśnia   
             sposób głosowania, zapewnia warunki tajności, przelicza głosy, wypełnia   
             protokół z głosowania i podaje do wiadomości wyniki głosowania. 
 
§ 31. 1. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest    
             pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Wójta oraz ustala liczbę   
             otrzymanych kart do głosowania. 
         2. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji   
             dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 
         3. Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję    
             dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż   
             stale mieszka na terenie Sołectwa. 
         4. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Wójta. 
         5. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca     
             zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 
         6. Głosowanie polega na: 
             1) w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nie skreślonego jednego     

           nazwiska kandydata; 
             2) w przypadku Rady Sołeckiej - pozostawieniu, co najwyżej tylu nie      

           skreślonych nazwisk kandydatów ilu wybieranych jest członków Rady   



           Sołeckiej. 
 

§ 32. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę   
              głosów. 
          2. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno   
              największą liczbę głosów. 
          3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów kandydatów, którzy wchodzą na   
              ostatnim miejscu w skład Rady Sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe   
              głosowanie wśród tych kandydatów. 
 
§ 33. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 
             1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 
             2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na    
                 podstawie prawomocnego wyroku sądu; 
             3) śmierci. 
         2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza     
             niezwłocznie Zebranie Wiejskie. 
 
§ 34. 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej     
             przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub      
             członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. 
         2. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli     
             do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. 
 
§ 35. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed    
             Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwoływani przed   
             upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają    
             postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu zagrożonego    
             karą pozbawienia wolności lub grzywny.  
         2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
             1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej  
                 w formie pisemnego wniosku; 
             2) Wójta;  
             3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku. 
         3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez     
             uzasadnienia nie nadaje się biegu. 
         4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone   
             wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie   
             zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie. 
         5. Odwołanie następuje na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą   
             większością głosów w obecności co najmniej połowy mieszkańców Sołectwa     
             uprawnionych do głosowania. 
 
 

Rozdział  VI 
 

Gospodarka finansowa Sołectwa 
 

§ 36. 1. Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
  2. Środki finansowe Sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy. 
  3. Sołectwo realizuje wydatki w ramach budżetu gminy, ujęte w uchwale    

             budżetowej. 
  4. Sołtys przedstawia potrzeby wydatków Sołectwa w terminie określonym w    

             odrębnych przepisach stosowanych w procedurze uchwalania budżetu gminy. 
 



 
 

Rozdział VII  
 

Mienie Sołectwa 
  

§ 37. Sołectwo korzysta z mienia gminnego, przekazanego do jego dyspozycji. 
 
§ 38. 1. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego     
             składników w ramach zwykłego zarządu. 

  2. Do czynności zwykłego zarządu w szczególności należy: 
             1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia, 
             2) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w      

           ramach jego przeznaczenia, 
             3) osiąganie z niego korzyści, pobieranie dochodów. 

  3. W imieniu Sołectwa zwykły zarząd sprawuje Sołtys. 
 
 

Rozdział VII  
 

Nadzór i kontrola nad działalno ścią Sołectwa 
 
§ 39. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów     
         zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 
 
§ 40. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt Gminy. 
 
§ 41. 1. Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień     
             dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 

  2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, organy wymienione  
             w § 40 mogą delegować swoich przedstawicieli. 
 
§ 42. 1. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

  2. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt Gminy w formie   
             zarządzenia. 
 
§ 43. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości,  
             gospodarności lub rzetelności podlega uchyleniu przez Wójta Gminy. 

  2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie    
             uchwały Zebrania Wiejskiego i może żądać ponownego rozpatrzenia sprawy   
             stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin    
             załatwienia sprawy. 
 

 
 

Rozdział VIII  
 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 44. Zmiany Statutu Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego    
         bądź z własnej inicjatywy. 
 
§ 45. Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji niniejszego Statutu jak   
         również odwołań, sprzeciwu wobec decyzji organu wykonawczego gminy   
         naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada Gminy. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


