UCHWAŁA NR XIII/91/08
RADY GMINY ORLA
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikłasze
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
§ .1 Uchwala się Statut Sołectwa Mikłasze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2 Traci moc uchwała Nr V/18/90 Rady Gminy w Orli z dnia 21 grudnia 1990 r. w
sprawie ustalenia Statutów sołectw Gminy Orla.
§ .3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.
§ .4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Klin

Załącznik do uchwały Nr XIII/91/08
Rady Gminy Orla z dnia 26
marca 2008 r.
STATUT SOŁECTWA MIKŁASZE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ .1 Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Mikłasze, zwanego
dalej „sołectwem”, w tym:
)1 nazwę i obszar działania sołectwa;
)2 zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji;
)3 organizację i zadania organów sołectwa;
)4 zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania;
)5 zasady gospodarki mieniem;
)6 zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.
§ .2 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
)1 gminie - należy przez to rozumieć Gminę Orla;
)2 sołectwie – należy przez to rozumieć część struktury organizacyjnej Gminy t.j. wspólnotę
samorządową mieszkańców oraz odpowiednie terytorium, które określa § 4, o nazwie
określonej w § 3, a także odpowiednio – organ uchwałodawczy lub wykonawczy
sołectwa;
)3 statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Mikłasze;
)4 Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Orla;
)5 Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Orla;
)6 zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa;
)7 sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa;
)8 radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa;
)9 przewodniczącym rady sołeckiej - należy przez to rozumieć sołtysa.
§ .3 Sołectwo Mikłasze jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi
sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Orla.
§ .4 Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Mikłasze.
§ .5 Organy sołectwa działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

)1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);
)2 Statutu Gminy Orla;
)3 niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA SOŁECTWA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
§ .6 Do zadań sołectwa należy uczestniczenie w realizacji zadań gminy poprzez:
)1 dbanie o zaspakajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów
wobec organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
)2 współpracę z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań
publicznych na rzecz społeczności lokalnej;
)3 tworzenie warunków do pełnego udziału wszystkich mieszkańców sołectwa w życiu
publicznym;
)4 inicjowanie działań organów gminy;
)5 reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów
administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów życia publicznego;
)6 występowanie z inicjatywami społecznymi lub gospodarczymi;
)7 określanie planów rozwoju sołectwa;
)8 opiniowanie lub konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę, w tym dotyczących:
)a planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym sołectwa,
)b zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,
)c zmiany nazw ulic, placów, miejscowości, zmiany granic sołectwa, gminy,
)9 wspieranie działań gminy w zakresie pomocy społecznej, w szczególności sygnalizowanie
potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej;
)10 organizowanie samopomocy oraz wspólnych prac na rzecz sołectwa;
)11 gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem
gminnym;
)12 utrzymanie czystości i porządku na obszarze sołectwa.
§ .7 1. Zadania określone w statucie sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
)1 podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji;
)2 zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie
jej Radzie;
)3 współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w
sprawach dotyczących gminy i sołectwa;
)4 przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

)5 współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Orla i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
)6 zgłaszanie wniosków do Rady w sprawach dotyczących sołectwa.
2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi
sołectwami gminy, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA
§ .8 1. Organami sołectwa są:
)1 zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy;
)2 sołtys jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, będąca pomocniczym organem
opiniodawczo-doradczym.
.3 W skład rady sołeckiej wchodzą 3 osoby, w tym sołtys jako jej przewodniczący.
.4 Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu
do informacji publicznej.
.5 Sołtys, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim
sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej.
§ .9 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru
nowych organów.
§ .10 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz w
innych istotnych dla sołectwa sprawach, obejmujących zadania sołectwa określone w
statucie.
.2 Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
)1 wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
)2 dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;
)3 wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie
takiego stanowiska lub konsultację;
)4 opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie odnoszącym się
do sołectwa;
)5 przyjmowanie i zgłaszanie wniosków inwestycyjnych i remontowych do Wójta i Rady, w
celu ich rozpatrzenia przy uchwalaniu budżetu gminy na następny rok;
)6 podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa;
)7 występowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza kompetencje organów sołectwa;

)8 uchwalanie sołeckich planów rozwoju oraz programów działania, w tym spraw
dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, kształtowania zasad ich
współżycia społecznego, organizowania czynów społecznych, poprawy stanu sanitarnego,
ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz wychowania dzieci i młodzieży;
)9 podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w
dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych oraz budżetu gminy).
§ .11 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia właściwej realizacji zadań sołectwa może
powoływać stałe lub doraźne komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
.2 Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o których mowa w ust.
1 określa skład osobowy komisji oraz zakres ich działania.
§ .12 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego
zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Gminy.
.2 Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje prawo:
)1 inicjatywy uchwałodawczej;
)2 udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad;
)3 zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej i obecnym na zebraniu
przedstawicielom organów gminy;
)4 udziału w głosowaniu;
)5 zgłaszania kandydatur i kandydowania do wybieralnych organów sołectwa.
§ .13 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
)1 z własnej inicjatywy;
)2 na żądanie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
)3 na każdy wniosek Rady lub Wójta;
)4 z inicjatywy Rady Sołeckiej.
2. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę zaistniałych potrzeb.
.3 Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad podaje się do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
.4 Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady lub Wójta powinno
odbyć się w terminie 3 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
.5 Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz zebranie
wiejskie, którego nie zwołał sołtys na wniosek organu gminy w terminie określonym w ust. 4
zwołuje Wójt.
.6 W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa zebranie wiejskie zwołuje upoważniony
przez radę sołecką członek tej rady.

.7 O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę
reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.
§ .14 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
powiadomieni zgodnie z § 13 ust. 3 i 4.
.2 Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
.3 Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, przewodniczącego
obrad wybiera zebranie wiejskie.
.4 Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
sołtysa. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z radą sołecką.
.5 Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka
zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym
punktem porządku obrad.
§ .15 W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji
zebrań Wójt na wniosek sołtysa może wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy upoważnionego
do kontaktów z sołectwem.
§ .16 Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
§ .17 Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoja obecność w
liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista
obecności jest załącznikiem do protokółu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności
obrad.
§ .18 1. Obrady są protokołowane.
.2 Protokołowanie wypowiedzi niemających istotnego znaczenia lub głosów
nieformalnych może być pominięte, na polecenie przewodniczącego rady sołeckiej. W tym
wypadku w protokole zamieszcza się jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
.3 Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
.4 Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania, zaś protokoły przewodniczący
zebrania i protokolant.
§ .19 Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, których wykonanie nie należy do
organów sołectwa, sołtys przekazuje niezwłocznie po ich uchwaleniu Wójtowi, który
rozpatruje je we własnym zakresie lub przekazuje do załatwienia Radzie albo innej właściwej
jednostce organizacyjnej. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje mieszkańców
sołectwa za pośrednictwem sołtysa.
§ .20 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co
najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy
sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z
postanowieniami niniejszego statutu.

.2 W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek
zwołuje się w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu po upływie 30
minut. W tym przypadku zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa.
§ .21 1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja
uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.
.2 Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
)1 wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
)2 reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;
)3 zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
)4 zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej obradom;
)5 kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;
)6 uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
)7 uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy;
)8 składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności
rady sołeckiej;
)9 informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych dla sołectwa sprawach;
)10 udział w sesjach Rady na zasadach określonych w Statucie Gminy;
)11 organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków
życia mieszkańców sołectwa i samopomoc sąsiedzką;
)12 administrowanie tymi składnikami mienia, które pozostają w dyspozycji sołectwa;
)13 współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji;
)14 opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych
organom gminy;
)15 organizowanie spotkań radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
)16 występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;
)17 tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy;
)18 udział w odbiorach robót związanych z budową lub remontem infrastruktury sołectwa;
)19 pobór (inkaso) podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym przez Radę;
)20 wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
.3 Sołtys pełni swoje obowiązki społecznie.
.4 Sołtys niebędący radnym w gminie może uczestniczyć w obradach Rady bez prawa
udziału w głosowaniu.

.5 Rada ustanawia zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowej.
.6 Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
.7 Sołtys używa pieczęci, którą dostarcza mu i określa jej treść Wójt. Na budynku, w
którym mieszka sołtys umieszcza się tablicę z napisem "SOŁTYS".
§ .22 Sołtys – jako przewodniczący rady sołeckiej:
)1 kieruje pracą rady sołeckiej;
)2 zapewnia sporządzenie protokółów z posiedzeń rady sołeckiej;
)3 składa informacje o działalności rady sołeckiej na zebraniach wiejskich.
§ .23 Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji organu opiniodawczo-doradczego
sołtysa oraz wspomaganie działań sołtysa, w tym:
)1 wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;
)2 przygotowanie zebrań wiejskich oraz opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu
projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania;
)3 zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
)4 sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich
realizacji w ramach sołectwa;
)5 inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa;
)6 inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich (sołeckich) w dziedzinie kultury,
sportu, rekreacji i wypoczynku;
)7 konsultacja spraw przedstawionych przez sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego
statutu.
§ .24 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.
.2 Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
.3 Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniu rady sołeckiej mogą uczestniczyć bez prawa
głosowania inne osoby.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA ORAZ ICH ODWOŁYWANIA
§ .25 1. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w
głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
.2 Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji
nowo wybranej Rady Gminy.
.3 Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na
obszarze sołectwa.

.4 Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.
.5 Nie mają prawa wybierania osoby:
)1 pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
)2 pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
)3 ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
.6 Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania.
.7 Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.
.8 Spis sporządza się w urzędzie gminy, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, na
zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).
.9 Uczestnik zebrania niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję
skrutacyjną dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, że stale
mieszka na terenie sołectwa
§ .26 1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt.
.2 Wójt ustala termin, miejsce i porządek zebrania, podając go do publicznej
wiadomości mieszkańcom sołectwa na 3 dni przed jego terminem.
.3 Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej
powinien w szczególności zawierać:
)1 wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
)2 złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję;
)3 wybór komisji skrutacyjnej;
)4 wybór sołtysa;
)5 wybór rady sołeckiej;
)6 wolne wnioski i zapytania.
.4 Zebranie wiejskie zwoływane dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej otwiera i prowadzi
do czasu wyboru przewodniczącego zebrania Wójt, wyznaczona przez niego osoba lub
ustępujący sołtys.
.5 Prawomocność zebrania dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej określa się na zasadach
określonych w § 20.
§ .27 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w 3
osobowym składzie wybrana spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo
wybierania.
.2 Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej.

.3 Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz
powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak
również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
.4 Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.
.5 Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
.6 Do zadań komisji należy:
)1 przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
)2 przeprowadzenie głosowania;
)3 ustalenie wyników wyborów;
)4 sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
.7 Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
.8 Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania
wiejskiego.
§ .28 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
.2 Każdy ze zgłoszonych kandydatów oświadcza o swojej zgodzie na kandydowanie do
danego organu sołectwa.
.3 Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na sołtysa i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
.4 Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk kandydatów, przewodniczący
zebrania zgłasza wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
.5 W drugiej kolejności przeprowadza wybory członków rady sołeckiej. Ust. 4 stosuje
się odpowiednio.
§ .29 1. Głosowanie odbywa się w lokalu, w którym zwołano zebranie wiejskie.
.2 W lokalu wydziela się miejsce zapewniające tajność głosowania.
.3 Przed rozpoczęciem głosowania komisja skrutacyjna sprawdza, czy urna do
głosowania jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych
kart do głosowania.
.4 Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ .30 1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią
Urzędu Gminy Orla, na której wpisuje się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów w
kolejności zgłoszeń.
.2 Komisja skrutacyjna czuwa nad przygotowaniem kart do głosowania, objaśnia
sposób głosowania oraz ustala jego wyniki.

.3 Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu
na to przeznaczonej.
§ .31 1. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska
(nazwisk) kandydata (kandydatów), którego (których) wybiera się.
.2 Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
.3 Nieważne są głosy na kartach:
)1 całkowicie przedartych;
)2 bez pieczęci Urzędu Gminy Orla;
)3 gdzie postawiono więcej znaków „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów niż jest
mandatów lub nie postawiono znaku "X" w kratce obok żadnego nazwiska kandydata;
)4 o których mowa w ust. 5.
.4 Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie
innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
.5 Postawienie w kratce obok nazwiska kandydata (kandydatów) innego znaku niż znak
„X” powoduje nieważność głosu.
§ .32 1. W przypadku, równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone, z tym że w
wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą i równą liczbę głosów.
.2 Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów,
przewodniczący komisji skrutacyjnej przeprowadza losowanie w obecności uczestników
zebrania. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem zostanie
wylosowana. Nazwisko wylosowanego kandydata podaje niezwłocznie do wiadomości
zebranych przewodniczący komisji skrutacyjnej.
§ .33 1. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa, wybory przeprowadza
się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów “za”. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości
głosów “za” Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów w innym terminie.
.2 Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do rady sołeckiej jest równa liczbie
wybieranych członków rady sołeckiej komisja skrutacyjna niezwłocznie wzywa do dokonania
dodatkowych zgłoszeń. Jeżeli pomimo wezwania do dokonania zgłoszenia nie zostaną
zgłoszeni nowi kandydaci, wyborów nie przeprowadza się. Członkami rady sołeckiej zostają
zgłoszeni kandydaci, chyba że zebranie wiejskie postanowi o przeprowadzeniu wyborów w
nowym terminie.
§ .34 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
)1 złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
)2 utraty prawa wybieralności;
)3 śmierci.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza

niezwłocznie zebranie wiejskie.
.3 W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza
się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje
się odpowiednio.
§ .35 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub naruszyli zasady współżycia społecznego.
.2 Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
)1 10% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania, zgłoszonej w formie
pisemnego wniosku;
)2 Wójta.
.3 Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia
nie nadaje się biegu.
.4 Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone
wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie
stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ .36 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania
wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów.
.2 Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym
samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
.3 Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.
§ .37 1. Wyborów przedterminowych oraz uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
.2 Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej
wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.
§ .38 Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym sołtysem, a nowo wybranym
następuje w terminie 7 dni od daty wyborów w formie „protokółu zdawczo-odbiorczego”
przedkładanego niezwłocznie Wójtowi.
ROZDZIAŁ V
ZASADY GOSPODARKI MIENIEM
§ .39 1. Sołectwo może korzystać z przekazanych sołectwu do korzystania składników
mienia komunalnego, którymi mogą być w szczególności:

)1 lokal, będący siedzibą organów (świetlica wiejska);
)2 nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach
przedmiotem przekazania dla potrzeb sołectwa;
)3 inne składniki mienia komunalnego, stanowiące wyposażenie siedziby organów sołectwa.
2. Przekazanie sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie
uchwały Rady oraz protokołu przekazania sporządzonego przez Wójta oraz sołtysa.

ROZDZIAŁ VI
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA

§ .40 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
.2 Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w
zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i
dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ .41 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawują Rada i Wójt.
.2 Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
.3 Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania z zakresu kontroli działalności
organów sołectwa wyznaczone przez Radę Gminy.
.4 Wójt kontroluje w szczególności sposób gospodarowania mieniem komunalnym i
zapewnia, aby mienie nie zostało narażone na szkody lub uszczuplenie.
§ .42 1. Organy kontroli wymienione w § 41 mają prawo bezpośredniego wglądu w
działalność organów sołectwa (wizytacja).
.2 Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawia się w
protokole kontroli.
.3 Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli
działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem
przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie
odpowiedzialnych.
§ .43 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem.
.2 Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Wójt.
.3 Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień
oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa, a także uczestniczenia w
posiedzeniach jego organów.

.4 Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3 organy nadzoru mogą
delegować swych przedstawicieli.
§ .44 1. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach
wykonywania nadzoru oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
.2 Rada może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z
prawem lub aktem organu gminy.
.3 Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego, jeżeli wykonanie
uchwały wywołałoby nieodwracalne skutki prawne lub spowodowałoby niepowetowaną
szkodę.
§ .45 Uprawnienia organów nadzoru o których mowa w § 43 i 44 nie naruszają
obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu
gminnego.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ .46 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
)1 na wniosek Wójta;
)2 z własnej inicjatywy;
)3 na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć uchwałę zebrania wiejskiego w
sprawie zmiany statutu do porządku obrad sesji zwołanej bezpośrednio po złożeniu wniosku.
.3 Statut i jego zmiany w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 uchwalane są po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.
§ .47 W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada.
§ .48 Sołtys udostępnia treść statutu do publicznego wglądu.
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