
UCHWAŁA NR XXXVII/263/13
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) art.40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bobowej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003r. Nr 131 , poz. 1691). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Bobowej, zgodnie 
z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Siedlarz
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Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/263/13
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 23 września 2013r. 

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 23 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu  jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia  statutów  sołectw 

Gminy Bobowa.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i  4  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172; 

z 2011 r. Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa  z 

dnia  24  lutego  2003r.  w sprawie  uchwalenia  statutów sołectw  Gminy Bobowa (Dz.  Urz.  Woj. 

Małopolskiego z 2003r. Nr 131 , poz. 1691), zmieniony:

1) uchwałą Nr XXX/203/09  Rady Miejskiej w  Bobowej z dnia 30 marca 2009r.  r. w sprawie 

zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 267 , poz. 

1922);

2) uchwałą  Nr  XXXVI/234/09  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  z  dnia  28  września  2009r. 

w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 

747, poz. 5715);

3) uchwałą Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r.  w sprawie zmian w 

statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz.Woj. Małopolskiego z 2011r. Nr 145, poz. 1171);

4) uchwałą Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie 

zmiany  uchwały  Nr  V/34/03  Rady  Gminy  Bobowa   z  dnia  24  lutego  2003r.  w  sprawie 

uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r. Poz. 2422);

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2,  § 3  uchwały Nr XXX/203/09  Rady Miejskiej  w  Bobowej z dnia 30 marca 2009r.  r. w 

sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 

267 , poz. 1922), który stanowi:

„§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

 § 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń”.

2) § 2, § 3  uchwały  Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009r. 

w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. 

Nr 747, poz. 5715), który stanowi:
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„§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

 § 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń”.

3) § 2, § 3 uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r.  w sprawie 

zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz.Woj.  Małopolskiego z 2011r.  Nr 145, poz. 

1171), który stanowi:

„§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

        § 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń”.

4) § 2, § 3 uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa  z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r. Poz. 2422), który stanowi:

„§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

        § 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń”.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   
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Załącznik                                   

do Obwieszczenia                      

Rady Miejskiej w Bobowej       

z dnia 23 września 2013r.          

Uchwała Nr V/34/03
Rady Gminy Bobowa

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.

Na podstawie art. 35, ust. 1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr  62,  poz.  558,  Nr 113,  poz.  984  i  Nr  214,  poz.  1806)  -  Rada  Gminy Bobowa uchwala,  co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Statut:
1. Sołectwa Berdechów - w brzmieniu jak załącznik Nr 1.
2. Sołectwa Bobowa - w brzmieniu jak załącznik Nr 2.
3. Sołectwa Brzana - w brzmieniu jak załącznik Nr 3.
4. Sołectwa Jankowa - w brzmieniu jak załącznik Nr 4.
5. Sołectwa Sędziszowa - w brzmieniu jak załącznik Nr 5.
6. Sołectwa Siedliska - w brzmieniu jak załącznik Nr 6.
7. Sołectwa StróŜna - w brzmieniu jak załącznik Nr 7.
8. Sołectwa Wilczyska - w brzmieniu jak załącznik Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Bobowa.

§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/42/90 z dnia 19 
grudnia 1990 r. Rady Gminy Bobowa w sprawie nadania statutów sołectw w Gminie Bobowa.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  14  dni  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   
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ZAŁĄCZNIK Nr 1           
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z  dnia  24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA BERDECHÓW

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład  Sołectwa  BERDECHÓW wchodzi  część  miejscowości  Bobowa  oraz  część 
miejscowości Brzana.

2. Sołectwo Berdechów połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 301 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo Berdechów jest  jednostką pomocniczą Gminy Bobowa i stanowi wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Berdechów działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) 1Zebranie Mieszkańców,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. 2Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

1 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

2 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) 
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2. 3Do zadań Zebrania Mieszkańców naleŜy:
1) 4określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 

w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 
a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

3) 5ustalania  kierunków działań  Sołtysa  i  Rady Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 
działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Mieszkańców,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 
Rady,

5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.
3. 6Zebranie Mieszkańców moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa 

w ust. 2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1. 7Zebranie Mieszkańców zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. 8O  terminie  Zebrania  Mieszkańców  informuje  się  mieszkańców  co  najmniej  na  7  dni 

wcześniej,  w sposób zwyczajowo przyjęty tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. 9Zebranie Mieszkańców zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 10Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 11Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 12W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

3 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715) 
oraz § 1 pkt 4 uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów 
sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

5 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

6 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

7 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

8 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

9 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

10 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

11 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

12 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 7. 1. 13Zebranie  Mieszkańców  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się 
w drugim terminie.

3.14 Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania. Drugi termin Zebrania Mieszkańców ustala się po upływie pół godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. 15Zebranie Mieszkańców prowadzi Sołtys lub przedstawiciel organu, na którego wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 16Przewodniczenie obradom Zebrania Mieszkańców uprawnia do decydowania o:
- kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
- udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Mieszkańców.
3.17 We  wszystkich  istotnych  sprawach,  które  dotyczą  Sołectwa  Zebranie  Mieszkańców 

podejmuje uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 18Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 19zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Mieszkańców z zachowaniem zasad określonych 

13 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

14 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

15 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

16 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

17 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

18 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
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w § 6 niniejszego Statutu,
4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 

posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),
5) 20realizacja  uchwał  i  wniosków  zebrań  mieszkańców,  zbieranie  składanie  informacji  z  ich 

realizacji,
6) 21przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Mieszkańców,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) 22przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Mieszkańców,

8) 23uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 24współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 
na dany rok,

13) 25podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 
w  Sołectwie  i  informacji  na  Zebraniach  Mieszkańców  treści  uchwał  Rady  Miejskiej 
w Bobowej, zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,

uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
20 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 

2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

21 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz  § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

22 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

23 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

24 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

25 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) i 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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15) 26udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 
o terminach Zebrań Mieszkańców,

16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.
3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.
4. 27Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 

Miejską w Bobowej uchwałą.
5. 28Sołtys  moŜe  w uzgodnieniu  z  Radą  Sołecką  ustalić  dni  i  godziny,  w których  załatwia 

sprawy mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Mieszkańców i na 
tablicach ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. 29Rada Sołecka składa informacje ze swej działalności corocznie wraz ze sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Mieszkańców.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 

26 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

27 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

28 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171

29 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)
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mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. 30Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Mieszkańców.

§ 15. 1.31 Wyborcze  Zebranie  Mieszkańców  zwołuje  Burmistrz  Bobowej  wg  terminów 
ustalonych we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć 
co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 32przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. 33Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Mieszkańców. Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 34Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 

30 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

31 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

32 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

33 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz.19222)

34 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

§ 20. 1. 35Wyniki  wyborów  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2. 36W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów  mogą  być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3.37 Właściwa do rozpatrzenia protestów jest  Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 38W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. 39W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Mieszkańców w formie uchwały.
4. 40JeŜeli Zebranie Mieszkańców nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. 

od 2-5 w przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. 41Sołtys  oraz  członkowie  Rady  Sołeckiej  mogą  zostać  odwołani  przez  Zebranie 
Mieszkańców przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie  wykonują  obowiązków  Sołtysa  lub  członków  Rady Sołeckiej  przez  okres  dłuŜszy  niŜ 

6 miesięcy,
2) 42naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Mieszkańców,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

35 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

36 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

37 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

38 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

39 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

40 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

41 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

42 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)
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2.43 Zebranie Mieszkańców, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej 
na wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3. 44Zebranie Mieszkańców, na którym ma zostać odwołany członek Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. 45Zebranie  mieszkańców  odwołuje  Sołtysa  lub  członka  Rady  Sołeckiej  bezwzględną 
większością  głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie 
komisja skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

§ 24. 1. 46W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1.47 W przypadku podejrzenia naruszenia prawa w sposób raŜący przez Sołtysa, Burmistrz 
Bobowej  moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania sądowego 
prawomocnym wyrokiem skazującym.

2. 48JeŜeli  zachodzi  przypadek  omówiony w pkt.  1  wówczas Burmistrz  Bobowej  wyznacza 
spośród  Rady  Sołeckiej  osobę,  która  pełni  funkcję  Sołtysa  do  czasu  rozstrzygnięcia  sprawy. 
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu. 

43 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

44 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

45 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

46 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

47 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

48 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27.49 Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2.50 Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5.51 Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt  planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do zatwierdzenia Zebraniu Mieszkańców. Zebranie Mieszkańców moŜe wnieść zmiany 
do  przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6. 52Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 
budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1.53 Nadzór i  kontrolę  nad działalnością  Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2. 54Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 55realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3. 56BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,

49 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

50 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

51 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz  1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

52 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

53 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

54 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

55 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

56 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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2) 57uczestnictwo w Zebraniach Mieszkańców i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) 58kontrolę podjętych przez Zebranie Mieszkańców uchwał pod względem zgodności z prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Berdechów - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Berdechów - Gmina Bobowa ".

§ 31. 1.59 Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2.60 Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na  siedzibie  Sołtysa  winna  być  umieszczona  tablica  o  treści:  "Sołtys  Sołectwa 
Berdechów".

§ 33. 1.61 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w  Bobowej  zwykłą  większością  głosów 
w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2.62 Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

57 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

58 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

59 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

60 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4;)uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

61 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

62 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Berdechów

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   
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ZAŁĄCZNIK Nr 2           
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA BOBOWA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa BOBOWA wchodzi miejscowość Bobowa bez części, która wchodzi 
w skład Sołectwa Berdechów.

2. Sołectwo Bobowa połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 444 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo  Bobowa  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  Bobowa  i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Bobowa działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami z 

tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) 63Zebranie Mieszkańców,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. 64Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

63 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

64 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
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2. 65Do zadań Zebrania Mieszkańców naleŜy:
1) 66określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 

w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 
a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

3) 67ustalania kierunków działań Sołtysa  i  Rady Sołeckiej,  i  przyjmowanie sprawozdań z jego 
działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Mieszkańców,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 
Rady,

5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.
3.68 Zebranie Mieszkańców moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa 

w ust. 2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1.69 Zebranie Mieszkańców zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. 70O  terminie  Zebrania  Mieszkańców  informuje  się  mieszkańców  co  najmniej  na  7  dni 

wcześniej,  w sposób zwyczajowo przyjęty tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W  obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4.71 Zebranie Mieszkańców zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 72Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 73Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 74W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

poz. 19222)
65 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 

2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

66 W brzmieniu ustalonym przez §  1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 
5715)

67 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

68 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

69 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

70 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

71 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

72 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

73 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

74 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 7. 1.75 Zebranie  Mieszkańców  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się 
w drugim terminie.

3.76 Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania. Drugi termin Zebrania Mieszkańców ustala się po upływie pół godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1.77 Zebranie Mieszkańców prowadzi Sołtys lub przedstawiciel organu, na którego wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 78Przewodniczenie obradom Zebrania Mieszkańców uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Mieszkańców

3. 79We  wszystkich  istotnych  sprawach,  które  dotyczą  Sołectwa  Zebranie  Mieszkańców 
podejmuje uchwały.

4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 
wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6.80 Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 81zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Mieszkańców z zachowaniem zasad określonych 

75 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

76 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

77 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

78 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

79 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

80 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

81 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
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w § 6 niniejszego Statutu,
4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 

posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),
5) 82realizacja  uchwał  i  wniosków  zebrań  mieszkańców,  zbieranie  składanie  informacji  z  ich 

realizacji,
6) 83przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Mieszkańców,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) 84przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Mieszkańców,

8) 85uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 86współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 
na dany rok,

13) 87podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 
w  Sołectwie  i  informacji  na  Zebraniach  Mieszkańców  treści  uchwał  Rady  Miejskiej 
w Bobowej, zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,

2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

82 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

83 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

84 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

85 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

86 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171) 

87 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) i pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w 
sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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15) 88udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 
o terminach Zebrań Mieszkańców,

16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.
3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.
4. 89Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 

Miejską w Bobowej uchwałą.
5.90 Sołtys  moŜe  w uzgodnieniu  z  Radą  Sołecką  ustalić  dni  i  godziny,  w których  załatwia 

sprawy mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Mieszkańców i na 
tablicach ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. 91Rada Sołecka składa informacje ze swej działalności corocznie wraz ze sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Mieszkańców.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III.

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 

88 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3)  uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

89 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

90 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

91 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)
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mieszkańcy Sołectwa.

§ 14.92 Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Mieszkańców.

§ 15. 1. 93Mieszkańców  Zebranie  wyborcze  zwołuje  Burmistrz  Bobowej  wg  terminów 
ustalonych we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć co 
najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 94przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. 95Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Mieszkańców. Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 96Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 

92 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

93 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

94 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

95 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

96 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

§ 20. 1. 97Wyniki  wyborów  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2. 98W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów  mogą  być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 99Właściwa do rozpatrzenia protestów jest  Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 100W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. 101W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Mieszkańców w formie uchwały.
4.102 JeŜeli Zebranie Mieszkańców nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 

2-5 w przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. 103Sołtys  oraz  członkowie  Rady  Sołeckiej  mogą  zostać  odwołani  przez  Zebranie 
Mieszkańców przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) 104naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Mieszkańców,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

97 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

98 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

99 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

100 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

101 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

102 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

103 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

104 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)
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2. 105Zebranie  Mieszkańców,  na  którym  ma  zostać  odwołany  Sołtys  zwołuje  Burmistrz 
Bobowej na wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do 
głosowania.

3.106 Zebranie Mieszkańców, na którym ma zostać odwołany członek Rady Sołeckiej zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. 107Zebranie  mieszkańców  odwołuje  Sołtysa  lub  członka  Rady  Sołeckiej  bezwzględną 
większością  głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie 
komisja skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

§ 24. 1. 108W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1. 109W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2. 110JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

105  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

106 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

107  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

108  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

109  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

110 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 111Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 112Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5.113 Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do zatwierdzenia Zebraniu Mieszkańców. Zebranie Mieszkańców moŜe wnieść zmiany 
do  przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6. 114Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 
budŜetowego.  Wniosek  o  dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada  Burmistrz  Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1. 115Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2.116 Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 117realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3. 118BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,

111 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
112  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
113  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 

2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222) oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

114  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

115  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

116  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

117  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

118  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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2) 119uczestnictwo w Zebraniach Mieszkańców i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) 120kontrolę podjętych przez Zebranie Mieszkańców uchwał pod względem zgodności z prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Bobowa - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Bobowa - Gmina Bobowa ".

§ 31. 1.121 Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2. 122Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na siedzibie Sołtysa winna być umieszczona tablica o treści: "Sołtys Sołectwa Bobowa".

§ 33. 1.123 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 
głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. 124Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

119  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

120  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

121 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w 
sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

122 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

123 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w 
sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

124  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Bobowa

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   
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ZAŁĄCZNIK Nr 3          
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA BRZANA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W  skład  Sołectwa  BRZANA  wchodzi  część  miejscowości  Brzana  bez  obszaru 
wchodzącego w skład sołectwa Berdechów.

2. Sołectwo Brzana połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 858 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo  Brzana  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  Bobowa  i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Brzana działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami z 

tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 125określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

125  W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715)
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2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 
a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 
działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 
Rady,

5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.
3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 

2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1.126 Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 127Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 128Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7.129 W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się 
w drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 130Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,

126 W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

127  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

128 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

129  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

130 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 131Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 132zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych 
w § 6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 133przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 134uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 135współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

131  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

132 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

133  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

134  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

135  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 
na dany rok,

13) 136podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 
w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 137udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4.138 Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,

136  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

137  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

138  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1. 139Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć co 
najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 140przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 141Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 

139  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

140  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

141  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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dodatkowe głosowanie.

§ 20. 1.142 Wyniki  wyborów podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2.143 W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów mogą być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 144Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 145W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 

w przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. 146Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 
wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3.147 Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 

142  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

143  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

144  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

145   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

146   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

147  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

§ 24. 1481. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1. 149W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2.150 JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27.151 Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 152Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5.153 Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 

148  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

149  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

150  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

151  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

152  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

153  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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Burmistrz Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.
6. 154Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 

budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Gminy Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1.155 Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2.156 Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 157realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3.158 BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Brzana - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Brzana - Gmina Bobowa".

§ 31. 1. 159Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2. 160Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

154  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

155  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

156  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

157  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

158  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

159  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

160  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)
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§ 32. Na siedzibie Sołtysa winna być umieszczona tablica o treści: "Sołtys Sołectwa Brzana".

§ 33. 1.161 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 
głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. 162Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Brzana

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

161  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

162  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK Nr 4          
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA JANKOWA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa JANKOWA wchodzi miejscowość Jankowa.
2. Sołectwo Jankowa połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 684 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo  Jankowa  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  Bobowa  i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Jankowa działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2.163 Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 164określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

163   W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 
2009 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 
5715)

164  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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(Dz. U. Nr 52, poz. 420),
2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 

a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,
3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 

działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 

Rady,
5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 
2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1. 165Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 166Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 167Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 168W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się 
w drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 169Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,

165  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

166  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

167  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

168  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

169 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6.170 Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 171zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych w § 
6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 172przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 173uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

170  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

171 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

172  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

173  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 174współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 
na dany rok,

13) 175podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 
w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrz Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 176udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4. 177Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

174  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

175  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 
2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 
1171)

176  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

177  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1.178 Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć co 
najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 179przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4.180 Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

178  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

179  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

180  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

§ 20. 1.181 Wyniki  wyborów podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2.182 W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów mogą być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 183Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21.184 W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 w 

przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. 185Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 

181  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

182  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

183  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

184  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

185  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.
3. 186Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 

Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 

mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.
5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 

głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

§ 24. 1.187 W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1.188 W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2.189 JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 190Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2.191 Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
186  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
187  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
188  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
189  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
190  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
191  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5. 192Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6.193 Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 
budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1.194 Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2. 195Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 196realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3.197 BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Jankowa - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Jankowa - Gmina Bobowa".

§ 31. 1. 198Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
192  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
193  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
194  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 

lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

195  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

196  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

197  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

198  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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Miejskiego w Bobowej".
2.199 Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 

a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na siedzibie Sołtysa winna być umieszczona tablica o treści: "Sołtys Sołectwa Jankowa".

§ 33. 1.200 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 
głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. 201Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK do Statutu Sołectwa Jankowa

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

199  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

200  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

201  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

Id: QVZXR-ATUYG-USIED-ZDBCC-SMIAI. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 44



 ZAŁĄCZNIK Nr 5          
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA SĘDZISZOWA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa SĘDZISZOWA wchodzi miejscowość Sędziszowa.
2. Sołectwo Sędziszowa połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 339 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo Sędziszowa jest jednostką pomocniczą Gminy Bobowa i stanowi wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Sędziszowa działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 202określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, a 

202  W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715)
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przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,
3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 

działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 

Rady,
5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 
2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1.203 Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 204Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 205Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 206W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się w 
drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 207Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

203  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 2 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

204  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

205  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

206  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

207 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 208Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 209zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych w § 
6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 210przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 211uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 212współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 

208  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

209  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

210  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

211  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

212  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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na dany rok,
13) 213podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 

w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 214udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4. 215Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy i 

opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

213  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

214  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

215  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1. 216Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć co 
najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 217przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 218Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

216  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

217  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

218  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 20. 1. 219Wyniki  wyborów podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2. 220W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów mogą być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 221Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 222W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 w 

przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2.223 Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 
wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3.224 Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 
głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

219  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

220  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

221  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

222  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

223  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

224  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 24. 1. 225W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1. 226W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2. 227JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 228Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 229Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5.230 Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6.231 Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 

225  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

226  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

227  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

228  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

229  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

230  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

231  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1.232 Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2. 233Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 234realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3. 235BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Sędziszowa - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Sędziszowa - Gmina Bobowa".

§ 31. 1. 236Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2. 237Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na  siedzibie  Sołtysa  winna  być  umieszczona  tablica  o  treści:  "Sołtys  Sołectwa 
Sędziszowa".

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
232  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 

lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

233  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

234  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

235  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

236  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

237  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)
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§ 33. 1. 238Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 
głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. 239Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.
Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Sędziszowa

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

238  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

239  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK Nr 6       
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA SIEDLISKA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa SIEDLISKA wchodzi miejscowość Siedliska.
2. Sołectwo Siedliska połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 881 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo  Siedliska  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  Bobowa  i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Siedliska działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 240określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, a 

240  W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715)
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przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,
3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 

działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 

Rady,
5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 
2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1. 241Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 242Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 243Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 244W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się w 
drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 245Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

241  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

242  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

243  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

244  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

245 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 246Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 247zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych w § 
6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 248przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 249uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 250współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 

246  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

247  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422)

248 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

249  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

250  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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na dany rok,
13) 251podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 

w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 252udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4.253 Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

251  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

252  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

253  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1. 254Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć co 
najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,

2)255 przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 
Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4.256 Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

254  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

255  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

256  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 20. 1. 257Wyniki  wyborów  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2.258 W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów mogą być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony 
do głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 259Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21.260 W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 w 

przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa. 

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2.261 Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 
wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3. 262Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 
głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

257  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

258  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

259 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w 
sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

260  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

261  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

262  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 24. 1. 263W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, 
na którą go wybrano.

§ 25. 1. 264W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2.265 JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 266Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 267Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5. 268Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6. 269Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 

263  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

264  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

265  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

266  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

267  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

268  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

269  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1. 270Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2. 271Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 272realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3. 273BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Siedliska - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Siedliska - Gmina Bobowa".

§ 31. 1. 274Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2. 275Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, a 
w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto na 
tablicy umieszcza się wszelkie ogłoszenia związane z pracą Rady Miejskiej w Bobowej, Burmistrza 
Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na siedzibie Sołtysa winna być umieszczona tablica o treści: "Sołtys Sołectwa Siedliska".

§ 33. 1. 276Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
270  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 

lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

271  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

272  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

273  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

274  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

275  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 30 oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

276  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2.277 Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Siedliska

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
277  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK Nr 7          
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA STRÓśNA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa STRÓśNA wchodzi miejscowość StróŜna.
2. Sołectwo StróŜna połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 794 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo  StróŜna  jest  jednostką  pomocniczą  Gminy  Bobowa  i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo StróŜna działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 278określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 

278  W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715)
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a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,
3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 

działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 

Rady,
5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 
2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1. 279Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia. 
W obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 280Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 281Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 282W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się 
w drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 283Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

279  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

280  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

281  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

282  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

283 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 284Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 285zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych w § 
6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 286przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 287uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 288współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 

284  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

285  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

286  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

287  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

288  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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na dany rok,
13) 289podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 

w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 290udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4. 291Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

289  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

290  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

291  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1. 292Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć 
co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 293przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 294Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie.

292  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

293  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

294  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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§ 20. 1. 295Wyniki  wyborów podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2.296  W ciągu 14 dni  od dnia wyborów mogą być  wnoszone protesty wyborcze przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 297 Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 298W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 w 

przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2.299Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 
wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3.300Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 
głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

295  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

296  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

297  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

298 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, 
poz. 1171)
299  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
300  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171) 
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§ 24. 1. 301W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1. 302W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2. 303JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 304Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 305Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5. 306Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 
Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6.307 Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 

301  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

302  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

303  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

304  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

305  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

306  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

307  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1. 308Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2. 309Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,
2) 310realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrz Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3. 311BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo StróŜna - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - StróŜna - Gmina Bobowa".

§ 31. 1. 312Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2. 313Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na siedzibie Sołtysa winna być umieszczona tablica o treści: "Sołtys Sołectwa StróŜna".

§ 33. 1.314 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
308  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 

lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

309  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

310  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

311  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

312  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

313  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) oraz  pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

314  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
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głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2.315 Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa StróŜna

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
315  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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ZAŁĄCZNIK Nr 8           
Do uchwały  Nr V/34/03
Rady  Gminy  Bobowa   
z dnia 24 lutego 2003r. 

STATUT SOŁECTWA WILCZYSKA

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. W skład Sołectwa WILCZYSKA wchodzi miejscowość Wilczyska.
2. Sołectwo Wilczyska połoŜone jest w Gminie Bobowa. Obejmuje obszar 678 ha.
3. Granice i jego połoŜenie w Gminie określa mapka stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2. 1. Sołectwo Wilczyska  jest  jednostką pomocniczą Gminy Bobowa i  stanowi  wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo Wilczyska działa na podstawie przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
3) statutu Gminy Bobowa,
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1) reprezentowanie  interesów  zbiorowych  i  indywidualnych  mieszkańców  Sołectwa  przed 

organami Gminy Bobowa,
2) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a takŜe wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3) zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami 

z tego mienia.
4) podtrzymywanie tradycji lokalnych w Sołectwie.

2. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z ustaw.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SOŁECTWA, ICH ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Do pomocy Sołtysowi - jako organ doradczy słuŜy Rada Sołecka.
3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych 

organów.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Do zadań Zebrania Wiejskiego naleŜy:

1) 316określanie na jakie cele zostaną przeznaczone środki przyznane Sołectwu przez Radę Miejską 
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420),

316  W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 747, poz. 5715) 
oraz § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów 
sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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2) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, 
a przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

3) ustalania  kierunków  działań  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej,  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  jego 
działalności, oraz z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe określanie liczby członków tej 
Rady,

5) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działań Sołectwa.
3. Zebranie Wiejskie moŜe upowaŜnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 

2, pkt. 1, 2 i 5.

§ 6. 1.317 Zebranie Wiejskie zwołuje się według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni wcześniej, 

w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  tj.  poprzez  obwieszczenia  oraz  inne  zawiadomienia.  W 
obwieszczeniu podaje się miejsce, godzinę i porządek obrad Zebrania oraz informację o drugim 
terminie, jeŜeli w pierwszym nie będzie odpowiedniej liczby mieszkańców.

3. Sołtys winien uzgodnić z Radą Sołecką termin i porządek obrad zebrania.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
2) 318Rady Miejskiej w Bobowej,
3) 319Burmistrza Bobowej.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat Zebrania.
6. Sołtys jest zobowiązany do zwołania Zebrania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. 320W przypadku, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie określonym w ust. 6 Zebranie 

zwołuje Burmistrz Bobowej.

§ 7. 1. Zebranie  Wiejskie  jest  waŜne,  jeŜeli  bierze  w  nim  udział  co  najmniej  10  % 
uprawnionych do głosowania, a mieszkańcy zostali prawidłowo powiadomieni o jego terminie.

2. Wymóg dotyczący udziału 10 % mieszkańców nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się w 
drugim terminie.

3. Informację  o  drugim  terminie  Zebrania  podaje  się  w  trybie  przewidzianym  dla  jego 
zwołania.  Drugi  termin Zebrania  Wiejskiego  ustala  się  po  upływie  pół  godziny od pierwszego 
terminu Zebrania.

§ 8. 1. Zebranie  Wiejskie  prowadzi  Sołtys  lub  przedstawiciel  organu,  na  którego  wniosek 
Zebranie zostało zwołane.

2. Przewodniczący  Zebrania  przedkłada  projekt  porządku  obrad,  który  zostaje  przyjęty 
uchwałą.

2a 321Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
-kolejności zebrania głosu przez poszczególnych mówców,
udzieleniu głosu poza kolejnością,
- określania ilości czasu przeznaczonego dla kaŜdego dla kaŜdego z mówców,
- odebrania głosu,

317  W brzmieniu ustalonym przez §  1 pkt 1 uchwały Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 roku Nr 267, 
poz. 19222)

318  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

319  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

320 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

321 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 
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- zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- Ŝądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego
3. We wszystkich istotnych sprawach, które dotyczą Sołectwa Zebranie Wiejskie  podejmuje 

uchwały.
4. Za  wyjątkiem  uchwał  o  wyborze  lub  odwołaniu  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej 

wszystkie pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Zebranie protokołuje osoba wybrana na Zebraniu.
6. 322Kopię protokołu oraz podjęte uchwały Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni od dnia Zebrania 

do Urzędu Miejskiego w Bobowej.
7. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  Zebrania  i  protokolant.  Uchwały  podpisuje 

Przewodniczący Zebrania.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności:

1) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa  przed  organami  Gminy,  innymi  Sołectwami  oraz 
organizacjami społecznymi.

2) przekazywanie do Gminy wniosków, uwag, opinii i interwencji od mieszkańców dotyczących 
zaspokajania potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych,

3) 323zwoływanie co najmniej raz w roku Zebrań Wiejskich z zachowaniem zasad określonych w § 
6 niniejszego Statutu,

4) organizowanie i udział w pracach Rady Sołeckiej (przygotowywanie materiałów, zwoływanie 
posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom),

5) realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, zbieranie składanie informacji z ich realizacji,
6) 324przygotowywanie  projektu  rozdziału  środków  finansowych  oddanych  do  dyspozycji 

Sołectwa,  przedkładanie  do  zaopiniowania  Rady  Sołeckiej  i  do  konsultacji  Zebrania 
Wiejskiego,  a  po  akceptacji  do  Burmistrza  Bobowej,  wnioskowanie  w  ten  sam  sposób 
o dokonanie zmian w budŜecie w trakcie roku budŜetowego,

7) przedkładanie  rocznych  sprawozdań  ze  swej  działalności  jak  równieŜ  działalności  Rady 
Sołeckiej Zebraniu Wiejskiemu,

8) 325uczestniczenie  w  pracach  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  i  Komisji  Rady  na  zaproszenie 
przewodniczących tych organów,

9) inicjowanie  wśród  mieszkańców  Sołectwa  społecznych  działań  mających  na  celu  poprawę 
Ŝycia mieszkańców,

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie:
a) zakłóceń  w  funkcjonowaniu  urządzeń  uŜyteczności  publicznej  (wodociągi,  kanalizacja, 

oświetlenie uliczne),
b) faktów  nienaleŜytego  wykonywania  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych, 

odśnieŜania itp. przez podmioty zobowiązane do świadczenia tych usług,
c) przypadków naruszenia przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

o gospodarce odpadami czy teŜ ochronie przyrody,
11) udział  w  zarządzaniu  mieniem  komunalnym  znajdującym  się  na  terenie  Sołectwa  poprzez 

składanie wniosków dotyczących jak najlepszego wykorzystania tegoŜ mienia,
12) 326współpraca  z  Urzędem  Miejskim  w  Bobowej  i  gminnymi  jednostkami  organizacyjnymi 

322  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

323 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 roku, poz. 2422) 

324  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

325  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

326  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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w zakresie sprawnej realizacji zadań w Sołectwie przewidzianych w planie wydatków budŜetu 
na dany rok,

13) 327podawanie  do  wiadomości  mieszkańców  poprzez  umieszczanie  na  tablicy  ogłoszeń 
w Sołectwie i informacji na Zebraniach Wiejskich treści uchwał Rady Miejskiej w Bobowej, 
zarządzeń Burmistrza Bobowej i innych informacji i ogłoszeń,

14) udzielanie informacji pracownikom Urzędu i innym osobom w zakresie:
a) aktualizacji ewidencji związanej z wywozem odpadów komunalnych, z obronnością kraju 

oraz przeciwdziałaniem klęskom Ŝywiołowym,
b) akcjami  doraźnymi,  typu  spisy  powszechne,  akcje  kurierskie,  doręczanie  przesyłek 

urzędowych,
15) 328udział  w  spotkaniach  Sołtysów  z  Burmistrzem  Bobowej,  przekazywanie  informacji 

o terminach Zebrań Wiejskich,
16) wykonywanie zadań powierzonych z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym.

4. 329Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróŜy na zasadzie określonej przez Radę 
Miejską w Bobowej uchwałą.

5. Sołtys moŜe w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny, w których załatwia sprawy 
mieszkańców. O terminach tych powiadamia mieszkańców na Zebraniu Wiejskim i na tablicach 
ogłoszeń, a takŜe na budynku, w którym ma siedzibę.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 5 -9 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, jej działalność ma charakter doradczy 

i opiniodawczy.
3. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom. W posiedzeniach Rady 

Sołeckiej mogą brać udział radni reprezentujący dane Sołectwo.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 4 razy 

w roku kalendarzowym.
5. Posiedzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim ponad połowa składu Rady Sołeckiej.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół.
7. Rozstrzygnięcie  problemu  czy  wydanie  opinii  Rada  Sołecka  wyraŜa  w  formie  uchwał. 

Uchwały podpisuje Sołtys.
8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydania opinii  lub wyraŜenia stanowiska na wniosek 

organów Gminy lub Sołtysa.
9. Rada  Sołecka  składa  informacje  ze  swej  działalności  corocznie  wraz  ze  sprawozdaniem 

Sołtysa na Zebraniu Wiejskim.
10. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 11. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Prawo  wybierania  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  przysługuje  osobom  stale 

zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym wyrokiem sądu,

327  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 
lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)

328  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

329  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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2) pozbawione praw publicznych, czy wyborczych.

§ 12. Sołtysem  lub  członkiem  Rady  Sołeckiej  moŜe  zostać  kaŜdy  mieszkaniec  Sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 13. Kandydatów  na  Sołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  w  dowolnej  ilości  zgłaszają 
mieszkańcy Sołectwa.

§ 14. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców Sołectwa,  na  Zebraniu 
Wiejskim.

§ 15. 1. 330Wiejskie Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Bobowej wg terminów ustalonych 
we wcześniej przyjętym harmonogramie zebrań wyborczych.

2. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zebraniu winno uczestniczyć 
co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 16. 1. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  wybrana  spośród  uprawnionych 
mieszkańców Sołectwa w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do organów sołeckich.

§ 17. 1. Do zadań komisji wyborczej naleŜy:
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów wraz z dołączoną pisemną zgodą na kandydowanie,
2) 331przygotowanie kart do głosowania, odrębnie dla kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

Nazwiska na kartach winny być ułoŜone w porządku alfabetycznym oraz opatrzone pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Bobowej,

3) ustalenie zasad głosowania i podanie ich do wiadomości mieszkańców (waŜność głosu, sposób 
głosowania) sołectwa,

4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania,
5) przeprowadzenie  głosowania  i  ustalenie  wyników  wyborów  i  podanie  ich  do  publicznej 

wiadomości,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja  moŜe  zaŜądać  dokumentu  toŜsamości  od  wyborcy  celem  stwierdzenia  faktu 
zamieszkania na terenie Sołectwa.

3. Protokół  z  głosowania  stanowi  załącznik  do  protokołu  z  Zebrania  Wiejskiego.  Protokół 
z głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. 332Wykorzystane  karty  do  głosowania  w  zapieczętowanym  i  opisanym  pakiecie 
przewodniczący Zebrania przekazuje wraz z protokołem do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

§ 18. 1. Sołtysem  zostaje  kandydat,  który  w  wyborach  uzyskał  największą  liczbę  waŜnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę waŜnie 
oddanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

2. W  przypadku,  gdy  został  zgłoszony  tylko  1  kandydat  na  Sołtysa  przeprowadza  się 
głosowanie  "za"  i  "przeciw"  kandydaturze.  Kandydat  zostaje  wybrany,  jeŜeli  otrzymał  więcej 
głosów "za" niŜ "przeciw".

§ 19. Członkami  Rady  Sołeckiej  zostają  wybrani  kandydaci,  którzy  otrzymali  kolejno 
największą liczbę waŜnie oddanych głosów, w przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się 

330  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

331  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

332  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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dodatkowe głosowanie.

§ 20. 1.333 Wyniki  wyborów podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicach ogłoszeń w Sołectwie i Urzędzie Miejskim w Bobowej.

2. 334W ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów mogą być  wnoszone  protesty  wyborcze  przeciwko 
waŜności  wyborów.  Protest  moŜe  wnieść  kaŜdy  stały  mieszkaniec  Sołectwa  uprawniony  do 
głosowania. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej w Bobowej.

3. 335Właściwa do rozpatrzenia protestów jest Komisja Rewizyjna Rady, która przedkłada na 
najbliŜszej  sesji  Rady Miejskiej  w Bobowej  projekt  rozstrzygnięcia.  Rada  Miejska  w Bobowej 
moŜe protest odrzucić lub uwzględnić zarządzając ponowne wybory.

§ 21. 336W szczególnie waŜnych okolicznościach, w przypadku protestu dotyczącego wyborów 
Sołtysa  Komisja  Rewizyjna  moŜe  wnioskować  do  Burmistrza  Bobowej  o  zawieszenie  Sołtysa 
w czynnościach do czasu aŜ Rada Miejska w Bobowej podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złoŜenia pisemnej rezygnacji z funkcji,
3) utraty na mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych lub wyborczych,
4) częściowego  lub  całkowitego  ograniczenia  zdolności  do  czynności  prawnych 

(ubezwłasnowolnienie),
5) utraty praw wyborczych (zmiana miejsca zamieszkania) w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.
3. W  pozostałych  przypadkach  określonych  w  punktach  od  2  -5  wygaśnięcie  mandatu 

stwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
4. JeŜeli Zebranie Wiejskie nie podejmie uchwały w przypadkach określonych w pkt. od 2-5 w 

przeciągu miesiąca/ 2 tygodni mandat wygasa z mocy prawa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie 
przed upływem kadencji, jeŜeli:
1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  przez okres dłuŜszy niŜ 6 

miesięcy,
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynu, wskutek którego utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. 337Zebranie Wiejskie, na którym ma zostać odwołany Sołtys zwołuje Burmistrz Bobowej na 
wniosek mieszkańców Sołectwa złoŜony na piśmie, w ilości 5 % uprawnionych do głosowania.

3. 338Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  zostać  odwołany  członek  Rady  Sołeckiej  zwołuje 
Burmistrz Bobowej lub Sołtys na wniosek 5 % mieszkańców złoŜony na piśmie.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zwierać uzasadnienie, a zainteresowani muszą 
mieć moŜność złoŜenia wyjaśnień.

5. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością 

333  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

334  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

335  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

336  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 
2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 
1171)

337  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

338  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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głosów  w  głosowaniu  tajnym.  Głosowanie  przeprowadza  wybrana  przez  zebranie  komisja 
skrutacyjna w składzie 3 osób. Do komisji stosuje się zapisy zawarte w § 16 i 17.

§ 24. 1.339 W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  lub  odwołania  Sołtysa,  Burmistrz  Bobowej 
zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów  uzupełniających  nie  przeprowadza  się  w  przypadku,  gdy  do  końca  kadencji 
zostało mniej niŜ 3 m-ce.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, na 
którą go wybrano.

§ 25. 1. 340W  przypadku  podejrzenia  naruszenia  prawa  w  sposób  raŜący  przez  Sołtysa, 
Burmistrz  Bobowej moŜe zawiesić wykonywanie mandatu do chwili  zakończenia postępowania 
sądowego prawomocnym wyrokiem skazującym.

2.341 JeŜeli  zachodzi przypadek omówiony w pkt.  1 wówczas Burmistrz Bobowej wyznacza 
spośród Rady Sołeckiej osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Burmistrz  Bobowej  powiadamia  mieszkańców  Sołectwa  o  podjętych  działaniach  za  pomocą 
obwieszczeń.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej,  na jego 
miejsce w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów.

2. JeŜeli nie ma takiego kandydata lub gdy nie wyrazi zgody, wówczas zarządza się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej.

3. Wyborów nie zarządza się, jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niŜ 3 miesiące.
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio § 24, ust. 3 niniejszego 

Statutu.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 27. 342Sołectwo zarządza mieniem komunalnym i rozporządza dochodami z tego mienia na 
zasadach określonych przez Radę Miejską w Bobowej Bobowa.

§ 28. 1. Sołectwo  moŜe  prowadzić  gospodarkę  finansową  w ramach  określonych  budŜetem 
Gminy.

2. 343Dochody i wydatki Sołectwa realizuje wyłącznie Urząd Miejski w Bobowej.
3. Wysokość kwoty przekazywanej na potrzeby Sołectwa określa uchwała budŜetowa.
4. Środki oddane do dyspozycji Sołectwa przeznaczone są wyłącznie na bieŜące utrzymanie, 

budowę i modernizację dróg gminnych w Sołectwie.
5.344 Sołtys przygotowuje wspólnie z Radą Sołecką projekt planu wydatków Sołectwa, który 

przedkłada do  zatwierdzenia  Zebraniu  Wiejskiemu.  Zebranie Wiejskie  moŜe  wnieść  zmiany do 
przedłoŜonego  planu  wydatków.  Uchwalony  projekt  wydatków  Sołectwa  Sołtys  przedkłada 

339  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

340  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

341  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

342  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

343  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

344  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3)chwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w 
sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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Burmistrzowi Bobowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy.
6.345 Plan wydatków Sołectwa określony w budŜecie Gminy moŜe ulec zmianie w ciągu roku 

budŜetowego. Wniosek o dokonanie zmian w imieniu Sołectwa przedkłada Burmistrzowi Bobowej 
Sołtys w terminie do dnia 31 sierpnia.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29. 1.346 Nadzór i  kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bobowej 
i Burmistrz Bobowej.

2.347 Rada  Miejska  w  Bobowej  przy  pomocy  Komisji  Rewizyjnej  nadzoruje  działalność 
Sołectwa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w szczególności:
1) realizacji zadań ustawowych i statutowych,

2)348 realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Bobowej,
3) gospodarowania mieniem komunalnym,
4) rozpatrywania skarg na działalność Sołectwa.

3.349 BieŜącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Bobowej poprzez:
1) kontrolę  przez  wyznaczonego  pracownika  zasad  utrzymania  i  gospodarowania  gruntami 

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie komunalne,
2) uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,
3) kontrolę  podjętych  przez  Zebranie  Wiejskie  uchwał  pod  względem  zgodności  z  prawem, 

a takŜe innych dokumentów sołeckich przedkładanych na Ŝądanie przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Sołectwo uŜywa następujących pieczęci:
1) "Sołectwo Wilczyska - Sołtys - Gmina Bobowa",
2) "Rada Sołecka - Wilczyska - Gmina Bobowa".

§ 31. 1.350 Tablica  ogłoszeń  w  Sołectwie  oznaczona  jest  napisem"  Ogłoszenia  Urzędu 
Miejskiego w Bobowej".

2.351 Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację i siedzibie Sołtysa, 
a w przypadku gdy zostały ustalone dni i godziny przyjmowania równieŜ taką informację. Ponadto 
na  tablicy  umieszcza  się  wszelkie  ogłoszenia  związane  z  pracą  Rady  Miejskiej  w  Bobowej, 
Burmistrza Bobowej i Urzędu Miejskiego w Bobowej, a takŜe inne obwieszczenia urzędowe.

§ 32. Na  siedzibie  Sołtysa  winna  być  umieszczona  tablica  o  treści:  "Sołtys  Sołectwa 

345  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3)uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

346  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) oraz pkt 4) Nr  V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 
r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

347  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

348  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

349  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

350  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

351  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2), pkt 3) oraz  pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 
14 lutego 2011 r. w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 
145, poz. 1171)
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Wilczyska".

§ 33. 1.352 Statut  Sołectwa  uchwala  Rada  Miejska  w Bobowej  Bobowa zwykłą  większością 
głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
2. 353Statut  jest  do  wglądu  dla  mieszkańców  Sołectwa  u  Sołtysa  i  w  Urzędzie  Miejskim 

w Bobowej.
Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

ZAŁĄCZNIK

do Statutu Sołectwa Wilczyska

MAPA

Przewodniczący Rady                 

Stanisław Siedlarz                   

352  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)

353  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Bobowa ( dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 145, poz. 1171)
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