
Uchwała Nr X/83/11 
Rady Gminy Branice 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz.142 i 
poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 21, poz. 113), Rada Gminy 
Branice po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 roku  w sprawie 
Statutu Sołectwa Dzierżkowice wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o 
znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy Branice dla 
innych podmiotów, a w szczególności:   

    1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,             
         wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania; 

    2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

    3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 

    4) tworzenia pomocy sąsiedzkiej; 

    5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych              
        związanych z warunkami życia na wsi; 

    6) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów   
        wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi; 

    7) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt; 

    8) współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy; 

    9) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania   
        porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni; 

    10) rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz   
          sołecki; 



   11) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.  

2. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa do organizowania na terenie sołectwa imprez,  
    wystaw, koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów. 

3. Zadania określone w ust. 1 Samorząd Mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności   
   poprzez: 

    1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa; 

    2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców; 

    3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji    
        społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla   
        mieszkańców sołectwa; 

4) występowanie  z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie 
wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami 
niniejszego statutu.  

5. Zadania sołectwa są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie 
Gminy”.  

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.1. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości 
Sołectwa należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do 
przekazanego mienia. 

2. Zakres zwykłego zarządu mieniem obejmuje w szczególności: 

1) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych 
napraw, konserwacji i remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i prowadzenie działalności 
z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności 
publicznej; 

3) oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania, przekazanego mienia. 

3. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarządu mieniem przekazanym Sołectwu do 
korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu zgody Zebrania Wiejskiego. 

4. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mu mienia komunalnego, przeznaczając 
je na cele Sołectwa”. 

 

3) § 9.6. otrzymuje brzmienie: „Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w sytuacji, gdy Sołtys nie 
zwoła zebrania będąc do tego zobowiązany”.  

 



4) § 11.1. otrzymuje brzmienie: „Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób zgodnie z treścią § 8 ust. 4 
niniejszego statutu”.   

 

5) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„16.1. Wyboru Sołtysa i rady sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.  

2. Liczbę stale zamieszkujących na obszarze sołectwa uprawnionych do głosowania określa 
Wójt. 

3. Obowiązkiem uczestników zebrania uprawnionych do głosowania jest podpisanie listy 
obecności”. 

 

6) § 17 otrzymuje brzmienie:  

„17.1. Zebranie mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących 
na obszarze sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków rady sołeckiej, 
zwołuje Wójt Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. 

2. Przewodniczącym zebrania, o którym mowa w ust. 1 jest Wójt Gminy lub inna osoba 
wybrana przez zebranie mieszkańców sołectwa. 

3. Termin zebrania o którym mowa w ust. 1, na którym przeprowadzony zostanie wybór 
Sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w 
sołectwie. 

4. Porządek zebrania przewiduje:  

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji, 

2) sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków rady sołeckiej,  

3) wybór komisji skrutacyjnej,  

4) wybór Sołtysa,  

5) wybór członków rady sołeckiej.” 

 

7) § 21.1. otrzymuje brzmienie: „W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa Wójt Gminy 
zwołuje w terminie 30 dni zebranie mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania stale 
zamieszkujących na obszarze sołectwa celem wyboru nowego Sołtysa”. 

 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.  



2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:  

1) wydzielonymi w budżecie gminy w zależności od liczebności sołectwa;  

2) dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych. Uzyskane środki przekazywane są w 
budżecie gminy na zadania realizowane w sołectwie; 

3) pozyskanymi na realizację projektu przez sołectwa będące w programie Odnowa wsi.  

 

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa w ramach środków wydzielonych w budżecie 
gminy dla sołectwa prowadzi Urząd Gminy.  

4. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys. Rachunki dotyczące wydatkowanych 
środków finansowych wydzielonych dla sołectwa w ramach budżetu gminy podpisuje pod 
względem merytorycznym Sołtys wraz z dwoma członkami rady sołeckiej.  

5. W przypadku nieobecności Sołtysa, rada sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas 
jego nieobecności osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.”  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia. 

 
 

 


