
 



 



 

 



 

 

 



Uchwała Nr XXX/318/06 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia  26 kwietnia 2006r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) - Rada Miejska w Grodkowie postanawia, co następuje: 

       
§ 1.  W Statucie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 
lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków, zmienionym uchwałą Nr VII/67/03 
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 września 2003r. w sprawie utworzenia sołectwa i nadania 
mu statutu oraz wprowadzenia zmian do niektórych uchwał i uchwałą Nr XXIX/301/06 Rady 
Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków  – 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy „jednostki pomocnicze gminy Grodków” : 

a)w Lp. 8 w kolumnie 2 i 3 skreśla się wyraz „GałąŜczyce” i wpisuje się wyraz „Gałązczyce”, 
      b)w Lp. 21 w kolumnie 3 skreśla się wyraz „przysiółek” i wpisuje się wyraz „wieś”,, , 
2) w załączniku Nr 5 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Grodków”  w 

Lp. 13 skreśla się wyraz „GałąŜczyce” i wpisuje się wyraz „Gałązczyce”. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz rozplakatowaniu na terenie miasta i wsi Gminy Grodków. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
          

 

                                          Przewodniczący Rady 

                                                       /-/   Karol Grzybowski 

 

 



Uchwała Nr XXIX/301/06 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 15 lutego 2006r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) - Rada Miejska w Grodkowie postanawia, co następuje: 

       
§ 1.  W Statucie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 
lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków, zmienionym uchwałą Nr VII/67/03 
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 września 2003r. w sprawie utworzenia sołectwa i nadania 
mu statutu oraz wprowadzenia zmian do niektórych uchwał – wprowadza się następujące zmiany: 
 
3) w załączniku Nr 5 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych” skreśla się wiersz 15,  

 
4) w załączniku Nr 7 do Statutu Gminy „Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej” skreśla się § 21.  
 
 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz rozplakatowaniu na terenie miasta i wsi Gminy Grodków. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
         Przewodniczący 

             /-/   Karol Grzybowski 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr VII/67/03 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 17 września 2003r. 

 

w sprawie utworzenia sołectwa i nadania mu statutu oraz o zmianie niektórych uchwał 

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) – Rada Miejska w 
Grodkowie postanawia, co następuje: 

 
 
§ 1. 1. Na wniosek mieszkańców przysiółka Polana tworzy się Sołectwo Polana wyodrębnione z dotychczasowego Sołectwa 

Wierzbnik obejmującego wieś Wierzbnik i przysiółek Polana. 
        2. Nadaje się utworzonemu Sołectwu Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/44/90 Rady Gminy i Miasta w Grodkowie z dnia 19 grudnia 1990r. w sprawie 
utworzenia sołectw i nadania im statutu, zmienionej uchwałą Nr XXIV/172/97 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 
kwietnia 1997r. w sprawie utworzenia sołectwa i nadania mu statutu oraz wprowadzenia zmian do niektórych 
uchwał otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) załącznik nr 4 do Statutu Gminy Grodków uchwalonego uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 
lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim oraz rozplakatowaniu na terenie wsi Wierzbnik i przysiółka Polana. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
              

           Przewodniczący 
           Karol Grzybowski 

 
 
 
 
uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 110, poz. 2311  z dnia 30 grudnia 2003r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/67/03 
          Rady Miejskiej w Grodkowie 

          z dnia 17 września 2003r. 

 
 
 
 

STATUT SOŁECTWA 

POLANA 

 

 

Rozdział I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1.1. Ogół mieszkańców Sołectwa Polana stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa. 
      2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: Polana. 
      3. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość Polana. 
 
§ 2.1. Sołectwo Polana jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę 

samorządową Gminy Grodków. 
       2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Polana działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), 

2) Statutu Gminy Grodków uchwalonego uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lutego 2003r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków, 

3) postanowień niniejszego Statutu. 
       3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska – po przeprowadzeniu konsultacji z 

mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 
 
§ 3. 1. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. W obrocie cywilno-prawnym moŜe występować tylko za pośrednictwem 

organów Gminy. 
       2. W zakresie ustalonym ustawą o samorządzie gminnym oraz niniejszym Statutem moŜe ono dokonywać przez swoje 

organy samodzielnie czynności względem przysługującego mu mienia komunalnego. 
 

Rozdział II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA. 

§ 4. 1. W Sołectwie działają: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołectwa, 
2) Sołtys  -organ wykonawczy Sołectwa, 
3) Rada Sołecka – podmiot wspomagający Sołtysa w funkcjach wykonawczych. 

       2. Zebranie Wiejskie moŜe powoływać takŜe inne stałe lub doraźne podmioty Sołectwa, określając zakres ich działania. 
       3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych podmiotów powołanych przez Zebranie Wiejskie odpowiada kadencji Rady 

Gminy, tj. trwa 4 lata i kończy się z momentem wybrania nowych organów. 
       4. Po upływie kadencji pierwsze Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinno odbyć się 

w terminie 3 miesięcznym. 
        5. W przypadku nie zwołania Zebrania w trybie określonym w ust.4 Zebranie zwołuje Burmistrz lub upowaŜniona przez 

niego osoba. 
 
§ 5. Zebranie wiejskie 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

2. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu, 
3) na wniosek Rady Sołeckiej, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ dwa razy w roku. 
4. Zebranie Wiejskie zwoływane w przypadkach określonych w ust.2 pkt 2-4 powinno odbyć się najpóźniej w terminie 

14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
-2- 

5. W przypadku braku wymaganego quorum Zebranie przeprowadza się w drugim terminie, nie później niŜ w ciągu 7 
dni, bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców. 



6. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, jawnie i zwykłą większością głosów. 
7. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach naleŜących do Sołectwa. 

 
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Polana naleŜy: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i 
innych związanych z miejsce zamieszkania, 

2) kształtowanie zasad współŜycia społecznego, 
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 
4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
5) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania warunków Ŝycia w Sołectwie. 

 
§ 7. 1. Rada Miejska na wniosek Samorządu Mieszkańców Sołectwa moŜe przekazać określone składniki mienia 

komunalnego, Sołectwu do korzystania. 
        2. Realizując zadanie, o którym mowa w ust. 1, organy Samorządu mieszkańców Sołectwa rozporządzają dochodami z 

tego źródła. 
 
§ 8. Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji, 
2) opiniowanie spraw naleŜących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa, 
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał 

Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 
4) występowanie z wnioskami dorady miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza mo9Ŝliwości 

mieszkańców Sołectwa, 
5) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyŜurów oraz kierowanie do nich wniosków 

dotyczących Sołectwa, 
6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi, 
7) podejmowanie mediacji w sporach sąsiedzkich, 
8) zapewnienie bezpośredniego udziału mieszkańców w pracach inwestycyjnych i remontowych, 
9) organizowanie festynów, zabawa tanecznych, konkursów i zawodów sportowych, 
10) inspirowanie współzawodnictwa w zakresie estetyki posesji i gospodarstw, 
11) organizowanie prac porządkowych. 

 
§ 9. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego naleŜy: 

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców, 
2) wybieranie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwoływanie Sołtysa i Rady sołeckiej w trakcie kadencji, 
3) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
4) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych, 
5) opiniowanie projektów uchwał przekazywanych przez Radę Miejską dotyczących Sołectwa. 

 
§ 10. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi. 
         2. Burmistrz, w zaleŜności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na 

sesji Radzie Miejskiej. 
         3. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołtysa. 
 
§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa nawiązuje współpracę z samorządami 

mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, moŜe 
podejmować wspólne uchwały. 

 
§ 12. Samorząd Mieszkańców Sołectwa moŜe uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w 

kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym moŜe występować w sprawach 
dotyczących innych osób albo z Ŝądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeŜeli jest to 
uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa. 

 
Rozdział III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

§ 13. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między 
sołectwami a Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swojego grona Sołtysa i Radę Sołecką. 
 

§ 14. 1. Do obowiązków Sołtysa naleŜy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza, 
3) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słuŜącej poprawie gospodarki i warunków Ŝycia w 

Sołectwie, 
4) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza, 
5) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza, 
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 
7) wnoszenie skarg i reprezentowanie sołectwa na podstawie stosownej uchwały Zebrania Wiejskiego w 

postępowaniu przed NSA. 
        2. Na Zebraniu Wiejskim Sołtys przedkłada informację o swojej działalności. 



        3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
 
§ 15. 1. Sołtys nie będący radnym moŜe brać udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. 
         2. Na sesjach Rady Miejskiej  i posiedzeniach komisji Sołtysowi przysługuje prawo zgłaszania wniosków w imieniu 

mieszkańców Sołectwa. 
 
§ 16. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 
         2. Rada Sołecka składa się z 3-7 członków. Ilościowy skład rady Sołeckiej ustala zebranie wyborcze. 
         3. Na pierwszym swym posiedzeniu Rada Sołecka wybiera spośród jej członków przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 
         4. Do obowiązków Rady Sołeckiej naleŜy wspomaganie działalności Sołtysa. 
         5.Posiedzenia rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŜ raz na kwartał. Posiedzeniom 

przewodniczy przewodniczący Rady lub jego zastępca. 
         6. Rada Sołecka w szczególności: 

1) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem 
rozpatrywania przez Zebranie, 

2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim program pracy samorządu, 
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 

problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 
4) współdziała z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań wsi, 
5) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i kontroluje ich realizację, 
6) prowadzi ksiąŜkę protokołów Rady Sołeckiej, 
7) na zebraniach wiejskich składa informację o swojej działalności. 

 
§ 17. Zebranie Wiejskie moŜe odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, który: 

1) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
2) dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, 
3) dokonał przestępstwa. 

 
§ 18. Komisje stałe i dora źne.  

1. Zebranie Wiejskie moŜe powołać stałe i doraźne komisje w składzie co najmniej 3 osób. Komisja wybiera ze 
swojego grona przewodniczącego. 

2. Do zadań komisji naleŜy: 
1) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez Zebranie Wiejskie i Sołtysa, 
2) organizowanie i przeprowadzenie określonej przez Zebranie Wiejskie działalności kontrolnej, 
3) przedstawianie Zebraniu Wiejskiemu informacji i sprawozdań ze swojej działalności. 

3. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb. 
 
 

Rozdział IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRA Ń WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WA śNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

§ 19. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. 
§ 20. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywa, 
2) na Ŝądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 
3) na wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza lub Rady Sołeckiej. 

§ 21. 1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie. 
         2. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej, Burmistrza lub Rady Sołeckiej, winno odbyć 

się w terminie 14 dni, chyba Ŝe wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 
 

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie jest waŜne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni. 
         2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady 

Sołeckiej. Zebranie Wiejskie moŜe wybrać przewodniczącego zebrania nie będącego Sołtysem lub Przewodniczącym Rady 
Sołeckiej. 

        3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłoŜonego przez Sołtysa. 
        4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na 

Zebraniu winny być naleŜycie przygotowane. 
        5. Obowiązkiem Sołtysa jest zaproszenie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania 

trudności Sołtys winien zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza, którzy wyznaczają w tym celu 
odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego. 

         
§ 24. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz ustala 

spośród pracowników Urzędu Miejskiego opiekuna Sołectwa. 
§ 25. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn.  liczba głosów „za” musi być większa od 

liczby głosów „przeciw”. 
      2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 
      3. Obrady Zebrania są protokółowane i sporządza się listę obecności. 
      4. Protokół podpisuje przewodniczący Zebrania i protokolant. 



      5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Burmistrzowi 
najpóźniej w terminie 7 dni od daty Zebrania. 

         6. Burmistrz zapewnia realizację uchwał Zebrania, o ile nie naruszają one interesu Gminy. 
         7. O sposobie realizacji uchwał Burmistrz informuje Sołtysa w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu. 
         8. W razie odmowy realizacji uchwał lub braku odpowiedzi w określonym w ust. 7 terminie, Rada Sołecka moŜe wnieść 

skargę lub sprzeciw do Rady Miejskiej. 
 

Rozdział V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.  

§ 26. 1. Pierwsze Zebranie Wiejskie po wyborach do rad gmin, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
zwołuje Burmistrz, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 

         2. Zarządzenie Burmistrza w powyŜszej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

         3. Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do 
głosowania mieszkańców Sołectwa. 

         4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być 
przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Termin ponownego zebrania ustala Sołtys. Przepisy § 5 ust.6 
stosuje się odpowiednio. 

         5. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa. 
         6. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z co najmniej 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym 

spośród uczestniczących na Zebraniu Wiejskim mieszkańców. 
§ 27. 1. Do obowiązków komisji wyborczej naleŜy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie wyborów, 
3) przygotowanie kart do głosowania, 
4) obliczenie głosów 
5) ogłoszenie wyników wyborów. 

         2. Członek komisji wyborczej nie moŜe kandydować do władz samorządu. 
         3. Wyniki tajnego głosowania zamieszcza się w protokole zebrania. 
         4. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób: 

1) prawo zgłaszania kandydatów posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne 
prawo wyborcze (prawo wybierania do organów Sołectwa), 

2) wybranym do organów Sołectwa (bierne prawo wyborcze) moŜe być osoba posiadająca czynne prawo 
wyborcze, 

3) kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu, lub pisemnie w razie jego 
nieobecności, 

4) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, 
5) głosowanie odbywa się poprzez skreślenie, 
6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone. 

4. Głos jest niewaŜny jeŜeli: 
1) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona, 
2) zawiera większą ilość nie skreślonych kandydatów niŜ liczba miejsc w organach Sołectwa, 
3) karta do głosowania jest inna niŜ sporządzona przez komisję wyborcza. 

       6. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywołuje Ŝadnych skutków prawnych. 
       7. Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie. 
       8. Za wybranych uwaŜa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 
       9. W przypadku uzyskanej równej ilości głosów przez dwóch kandydatów głosowanie powtarza się. 
 
      10. W sprawach nie unormowanych w ordynacji wyborczej określonej niniejszym Statutem decyzję podejmuje Zebranie 

Wiejskie. 
   11. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku: 

1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) odwołania przed upływem kadencji, 
4) utraty prawa wybieralności. 

     12. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające do organów Samorządu Mieszkańców. Wybory uzupełniające odbywają się 
według zasad określonych w § 26 ust. 2-6. 

 
Rozdział VI 

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA.  

§ 28. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budŜetu, lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budŜetu Gminy na zasadach 
określonych w Statucie Gminy. 

         2. Sołectwo moŜe składać do Skarbnika Gminy, w terminie do dnia 15 października kaŜdego roku, wnioski o 
dofinansowanie zadań z budŜetu Gminy. 

         3. ZłoŜone wnioski uwzględniane są przez Radę Miejską w miarę moŜliwości finansowych Gminy. 
         4. Rada Miejska moŜe przekazać Sołectwu odrębną uchwałą składniki mienia komunalnego do zarządzania tym 

mieniem oraz rozporządzania dochodami z tego mienia. 



         5. Sołectwo prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu na własny rachunek w zakresie przekazanego mu 
przez radę Miejską mienia komunalnego. 

         6. Sołectwo upowaŜnione jest do: 
1) oddania w najem lub dzierŜawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii Sołectwa, 
2) organizowanie na terenie Sołectwa imprez, wystaw i koncertów oraz  konkursów w ramach ogólnie 

obowiązujących przepisów. 
         7. Środki finansowe pochodzące z działalności gospodarczej, organizowanych imprez, darowizny, składki 

mieszkańców oraz inne środki pienięŜne winny być gromadzone na rachunku bankowym Gminy. 
         8. Rada Miejska nie moŜe uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania 

Wiejskiego. 
 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 29. 1. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na 
zasadach określonych dla jego uchwalenia. 

          2. Nie są zmianami Statutu nowe uregulowania prawne zmieniające zakres działania i zadania Sołectwa wydane po 
wejściu w Ŝycie niniejszego Statutu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/67/03 
          Rady Miejskiej w Grodkowie 

          z dnia 17 września 2003r. 

 
 

Wykaz sołectw Gminy Grodków 

Lp Nazwa jednostki pomocniczej Miejscowości wchodzące w skład jednostki 
pomocniczej 

1 Bąków wieś: Bąków 
2 Bogdanów wieś: Bogdanów 
3 Głębocko wieś: Głębocko 
4 Gierów wieś: Gierów 
5 Gnojna wieś: Gnojna 
6 Gola Grodkowska wieś: Gola Grodkowska 
7 GałąŜczyce wieś: GałąŜczyce 
8 Jeszkotle wieś: Jeszkotle 
9 Jędrzejów wieś: Jędrzejów 

10 Jaszów wieś: Jaszów 
11 Kobiela wieś: Kobiela 
12 Kolnica wieś: Kolnica 
13 Kopice wieś: Kopice 
14 Lipowa wieś: Lipowa 
15 Lubcz wieś: Lubcz 
16 Młodoszowice wieś: Młodoszowice 
17 Mikołajowa wieś: Mikołajowa 
18 Nowa Wieś Mała wieś: Nowa Wieś Mała 
19 Osiek Grodkowski wieś: Osiek Grodkowski 
20 Polana przysiółek: Polana 
21 Przylesie Dolne wieś: Przylesie Dolne 
22 Rogów wieś: Rogów 
23 Starowice Dolne wieś: Starowice Dolne 
24 Strzegów wieś: Strzegów 
25 Sulisław wieś: Sulisław 
26 Tarnów Grodkowski wieś: Tarnów Grodkowski 
27 Wierzbna wieś: Wierzbna 
28 Wierzbnik wieś: Wierzbnik  
29 Więcmierzyce wieś: Więcmierzyce 
30 Wojsław wieś: Wojsław 
31 Wojnowiczki wieś: Wojnowiczki 
32 Wójtowice wieś: Wójtowice 
33 Zielonkowice wieś: Zielonkowice 
34 śarów wieś: śarów 
35 śelazna wieś: śelazna 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/67/03 
          Rady Miejskiej w Grodkowie 

          z dnia 17 września 2003r. 

 
          (Załącznik nr 4 do Statutu Gminy 
           Grodków) 

Jednostki pomocnicze Gminy Grodków 

Lp Nazwa jednostki pomocniczej Ulice, wsie wchodzące w skład jednostki pomocniczej 
 

1 
 
Osiedle „Półwiosek” 

(miasto) ulice: Cicha, Miodowa, Ogrodowa, 
Otmuchowska, Polna, Skośna, Warszawska od Nr 39 
do nr 63 

2 Bąków wieś: Bąków 
3 Bogdanów wieś: Bogdanów 
4 Głębocko wieś: Głębocko 
5 Gierów wieś: Gierów 
6 Gnojna wieś: Gnojna 
7 Gola Grodkowska wieś: Gola Grodkowska 
8 GałąŜczyce wieś: GałąŜczyce 
9 Jeszkotle wieś: Jeszkotle 

10 Jędrzejów wieś: Jędrzejów 
11 Jaszów wieś: Jaszów 
12 Kobiela wieś: Kobiela 
13 Kolnica wieś: Kolnica 
14 Kopice wieś: Kopice 
15 Lipowa wieś: Lipowa 
16 Lubcz wieś: Lubcz 
17 Młodoszowice wieś: Młodoszowice 
18 Mikołajowa wieś: Mikołajowa 
19 Nowa Wieś Mała wieś: Nowa Wieś Mała 
20 Osiek Grodkowski wieś: Osiek Grodkowski 
21 Polana przysiółek: Polana 
22 Przylesie Dolne wieś: Przylesie Dolne 
23 Rogów wieś: Rogów 
24 Starowice Dolne wieś: Starowice Dolne 
25 Strzegów wieś: Strzegów 
26 Sulisław wieś: Sulisław 
27 Tarnów Grodkowski wieś: Tarnów Grodkowski 
28 Wierzbna wieś: Wierzbna 
29 Wierzbnik wieś: Wierzbnik  
30 Więcmierzyce wieś: Więcmierzyce 
31 Wojsław wieś: Wojsław 
32 Wojnowiczki wieś: Wojnowiczki 
33 Wójtowice wieś: Wójtowice 
34 Zielonkowice wieś: Zielonkowice 
35 śarów wieś: śarów 
36 śelazna wieś: śelazna 

 
 

 

 

 

           


