
UCHWAŁA NR XXII/149/13
RADY GMINY SŁOPNICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Mogielica. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.7, art. 35, ust.1, art 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 
1 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 późn.zm. ) Rada Gminy Słopnice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Statut Sołectwa SŁOPNICE MOGIELICA stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Słopnice. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XII/72/03 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie podziału Gminy 
Słopnice na sołectwa oraz uchwalenia statutów sołectw. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice 

mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/13 

Rady Gminy Słopnice 

z dnia 22 marca 2013 r. 

STATUT SOŁECTWA SŁOPNICE MOGIELICA 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Pełna nazwa sołectwa brzmi: SOŁECTWO SŁOPNICE MOGIELICA. 

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wraz z mieszkańcami innych sołectw tworzą 
wspólnotę samorządową gminy Słopnice. 

§ 2. 

1. Granice Sołectwa określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje część wsi Słopnice, w skład której wchodzą osiedla wykazane 
w załączniku nr 2 do statutu. 

§ 3. 

1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) statutu Gminy Słopnice, 

3) niniejszego statutu. 

§ 4. 

1. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne znaczenie dla jego 
mieszkańców, w formie opinii, wniosków, bieżącej współpracy z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi 
gminy. 

2. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest: 

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

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

Rozdział 2. 
Organy sołectwa 

§ 5. 

1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie, 

2) sołtys. 

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

3. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

§ 6. 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 
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2. Sołtys jest organem wykonawczym i zarządzającym. 

3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym sołtysa. 

§ 7. 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i upływa z wyborem organu wykonawczego na nową kadencję. 

§ 8. 

1. Zebranie wiejskie może podejmować uchwały i wnioski we wszystkich sprawach należących do zakresu 
działalności sołectwa, a w szczególności: 

1) wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

2) opiniowania w części dotyczącej sołectwa projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 

a) planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) zmiany granic, zniesienia lub ustanowienia nowego sołectwa, 

c) programów gospodarczych, w tym strategii rozwoju gminy; 

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących zadań inwestycyjnych sołectwa, 

4) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa. 

2. Indywidualne wnioski zgłaszane przez mieszkańców sołectwa w czasie zebrania wiejskiego podlegają 
przegłosowaniu przez zebranie wiejskie. 

§ 9. 

Uchwały zebrania wiejskiego i wnioski sołtys przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy. 

§ 10. 

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek rady sołeckiej, 

3)na pisemny wniosek 1/20 liczby mieszkańców mających prawo wyborcze, 

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy. 

2. Na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy, zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku przez sołtysa. 

3. Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym w ust. 2, a także w przypadku nieobecności sołtysa 
trwającej ponad 7 dni, zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta Gminy. 

4. W zebraniu wiejskim sołectwa mogą brać udział członkowie Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania 
spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których 
dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad. 

§ 11. 

1. Zebrania wiejskie sołectwa odbywają się w miarę potrzeb, jednak co najmniej raz w roku. 

2. Zawiadomienie o zebraniu wskazujące miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz zakres proponowanego 
porządku obrad, sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie oraz na 
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Słopnice. 

3. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim 
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem. 

§ 12. 

Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym. 

§ 13. 
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1. Zebranie otwiera i przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności jeden z członków rady sołeckiej lub 
mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie. 

2. Zebranie wiejskie zwołane przez Wójta Gminy prowadzone jest przez osobę wyznaczoną przez Wójta 
Gminy. 

3. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. 

4. Protokół wraz z uchwałami i wnioskami przekazywany jest do Urzędu Gminy Słopnice. 

§ 14. 

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 

§ 15. 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

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

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 

3) kierowanie realizacją uchwał i wniosków zebrania wiejskiego, 

4) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa, 

5) uczestniczenie w naradach sołtysów, 

6) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach. 

2. Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

§ 16. 

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, składająca się z 3 osób. 

§ 17. 

Do zadań rady sołeckiej należy: 

1) współdziałanie z sołtysem przy realizacji jego obowiązków, a w szczególności pomoc w przygotowaniu 
zebrań wiejskich oraz projektów uchwał, 

2) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców 
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu. 

Rozdział 3. 
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 18. 

1. Zebranie Wiejskie, dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, określając 
miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1 podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję przeprowadza się nie później niż 3 miesiące po wyborach 
Rady Gminy. 

§ 19. 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co 
najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. 

2. W przypadku braku wymaganej w ust. 1 obecności, wybory w nowym terminie (także w tym samym dniu) 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Z zebrania wiejskiego, na którym przeprowadza się wybory sporządza się listę obecności uczestników 
zebrania wiejskiego uprawnionych do głosowania. 

§ 20. 
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1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych do 
głosowania. 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

2) przeprowadzenie głosowania, 

3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, 

4) sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania, zawierającego wyniki wyborów. 

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 

§ 21. 

1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez 
uczestników uprawnionych do głosowania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla wyboru sołtysa, w drugiej kolejności dla 
wyborów członków rady sołeckiej. 

3. Uprawnienie uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady 
Gminy Słopnice. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” na karcie obok nazwiska maksymalnie tylu 
kandydatów ile wybieranych jest w danym głosowaniu, 

§ 22. 

1. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

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

3. W przypadku równej ilości głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się drugą turę wyborów spośród 
tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

§ 23. 

W przypadku odwołania, ustąpienia lub utraty mandatu przez sołtysa lub członka rady sołeckiej Wójt Gminy 
zwołuje zebranie dla wyboru nowego sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, przy zastosowaniu przepisu §18. 

§ 24. 

1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji jeżeli utracili 
zaufanie mieszkańców sołectwa na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej może zwrócić się do zebrania wiejskiego również 
Wójt Gminy oraz Rada Gminy, jeżeli sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, narusza postanowienia statutu 
i uchwał, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii społecznej oraz przestępstwa stwierdzonego 
prawomocnym wyrokiem sądu. 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 

4. Utrata mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje w skutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji, 

2) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż 2 miesiące, 

3) śmierci sołtysa. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 25. 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansowa tylko w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 
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Rozdział 5. 
Nadzór sołectwa 

§ 26. 

1. Nadzór nad działalnością sołectwa i jego organów sprawuje Wójt Gminy i Rada Gminy. 

2. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem, albo uchwałami 
Rady Gminy, przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska do uchylenia 
włącznie. 

3. Wójt Gminy ma prawo do wglądu w dokumenty sołectwa. 

4. W ramach stałej pomocy sołtysowi i radzie sołeckiej wójt gminy wyznacza pracownika urzędu gminy, 
odpowiedzialnego za przygotowanie materiałów i obsługę techniczną zebrań wiejskich. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Uchwalenie statutu oraz wprowadzenie w nim zmian dokonuje Rada Gminy po zasięgnięciu opinii zebrania 
wiejskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 
r, o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczegółowe i statut gminy Słopnice. 
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Załącznik nr 1 

do Statutu Sołectwa Słopnice Mogielica 

GRANICE SOŁECTWA SŁOPNICE MOGIELICA 
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Załącznik nr 2 

do Statutu Sołectwa Słopnice Mogielica 

WYKAZ OSIEDLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD SOŁECTWA SŁOPNICE MOGIELICA 

1. Bednarze, 

2. Bieniówka, 

3. Gaury, 

4. Groń, 

5. Jurki, 

6. Kukuczki, 

7. Leśne, 

8. Na Koniec, 

9. Pachy, 

10. Piechury, 

11. Pierzchały, 

12. Saryse, 

13. Smagi, 

14. Sołtyse, 

15.Spądówka, 

16. Ubikówka, 

17. Wróble, 

18. Za Wodą. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice 

mgr inż. Józef Filipiak
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