
UCHWAŁA NR 89/XV/2004 
                                          Rady Gminy  W Radłowie  
                                          z  dnia 3  marca 2004 roku. 
 
 
 
w sprawie  uchwalenia Statutu  Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. 
 
 
             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U.z 2001 r. 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), 
 
 

Rada Gminy uchwala : 
 

 
§1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa , uchwala się Statut 
Sołectwa Biskupice  , w  brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 
 
§3. Traci  moc uchwała  Nr 40/VII/1990 Rady Gminy w  Radłowie  z dnia   28 
grudnia 1990r. w sprawie  uchwalenia  Statutów Sołectw Gminy Radłów . 
 
§4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa 
Opolskiego i wchodzi w  życie po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia. 



                                                                                                                                        Załącznik 
                                                                                                            do uchwały    Nr  89/XV/ 04 
                                                                                                             Rady Gminy   w Radłowie    

                                                                                                            z   dnia 3 marca 2004   roku.                                                  

 
STATUT 

Sołectwa  Biskupice 
 
 
                   ROZDZIAŁ I 
                   Nazwa i teren działania  
 
 
              § 1. 1. Ogół  mieszkańców  wsi  Biskupice i Biskupskie Drogi  stanowi   
jednostkę  pomocniczą  Gminy Radłów. 
              2. Nazwa jednostki  pomocniczej  brzmi :  Sołectwo  Biskupice   . 
           3. Sołectwo Biskupice    działa na podstawie przepisów prawa   
szczególności: 
              -  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 
142,poz.1591 z późn.zm .) 
              -  Statutu Gminy 
              -  niniejszego Statutu. 
             4. Sołectwo   Biskupice    obejmuje   obszar     2399,20 ha. 
 
 
 
                  ROZDZIAŁ  II 
                  Zasady i tryb  wyboru  organów  Sołectwa 
 
             
              § 2. 1. Organami Sołectwa  są : 

1) Zebranie wiejskie  - jako organ  uchwałodawczy. 
2) Sołtys  jako organ wykonawczy. 
2.  Rada Sołecka pełni funkcję   opiniodawczo- doradczą   i wspomagającą  

Sołtysa.   
              3.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  powołanych przez Zebranie 
Wiejskie  trwa 4 lata , licząc od daty ich wyborów.  
 



              § 3. 1. Sołtysa i Radę Sołecką    wybiera  ogół   stałych mieszkańców   
Sołectwa  uprawnionych do głosowania  na  Zebraniu Wiejskim  w  głosowaniu 
tajnym , bezpośrednim , spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów. 
               2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na  
zebraniu  wiejskim zwołanym  przez Wójta  Gminy nie później  niż 14 dni po 
upływie kadencji Sołtysa  i Rady Sołeckiej . 
               3. W razie konieczności  przeprowadzenia wyborów  Sołtysa  i  członków 
Rady Sołeckiej przed upływem  kadencji , wybory zarządza się  i przeprowadza   w 
ciągu 30 dni  od dnia   wystąpienia  ich przyczyny. 
              4. Zebranie wiejskie dla  wyboru   Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  
zwołuje Wójt Gminy. W tym celu  Wójt Gminy określa   miejsce  , dzień  i godzinę  
zebrania   oraz wyznacza  przewodniczącego  zebrania. 
 
              5. Zarządzenie  Wójta  Gminy Radłów   o zwołaniu   Zebrania  Wiejskiego 
dla   wyboru    Sołtysa i Rady Sołeckiej  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  
mieszkańców   Sołectwa  , co najmniej  na 14 dni  przed  wyznaczoną  datą   
Zebrania. 
               
                 
             § 4. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej   lub  ich odwołanie   
przeprowadza komisja   skrutacyjna   w składzie  co najmniej  3 osób  wybranych  
spośród  uczestników  Zebrania  . Członkiem  komisji  nie  może  być  osoba  
kandydująca  do wybieranych organów . Wybory przeprowadza się na kartach do 
głosowania   opatrzonych pieczęcią   Urzędu Gminy . 

2. Do zadań  komisji należy : 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie  wyników  głosowania, 
4) ogłoszenie  wyników  wyborów, 
5) sporządzenie  protokołu o wynikach  wyborów. 
3.  Protokół  podpisują  członkowie  komisji   oraz  przewodniczący  

Zebrania. 
4. Zgłoszenia  kandydatów  i głosowanie  dla wyboru :  Sołtysa  i Rady 

Sołeckiej  przeprowadza  się oddzielnie. 
              5.  W pierwszej kolejności  przeprowadza się  wybór   Sołtysa. 
 
              § 5.1.Za wybranego na Sołtysa  uważa się   kandydata ,który  uzyskał 
największą  liczbę głosów. 
              2.  Za wybranych na członków Rady Sołeckiej  uważa się kandydatów, 
którzy uzyskali   kolejno  największą liczbę głosów. 



             
              § 6.1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub  członka Rady Sołeckiej  następuje 
wskutek : 
               1)   złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji  z pełnionej 
funkcji, 
               2)  pozbawienie praw publicznych i wyborczych oraz 
ubezwłasnowolnienie na podstawie  prawomocnego wyroku sądu, 
               3)  śmierci, 
               2. W przypadkach  określonych  w ust. 1 pkt 1 i 2  wygaśnięcie  mandatu 
stwierdza niezwłocznie  zebranie  wiejskie. 
 
              § 7.1. 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. 
             2.  Wyborów  uzupełniających  członka Rady Sołeckiej   nie  przeprowadza 
się  , jeżeli do   końca  kadencji pozostało mniej niż 6 miesiecy. 
              § 8.1.Sołtys  i członkowie  Rady Sołeckiej mogą być  odwołani przez 
Zebranie  Wiejskie przed upływem kadencji na podstawie uzasadnionego wniosku 
złożonego przez   co najmniej   1/10   mieszkańców  Sołectwa  uprawnionych  do  
głosowania . 

2. Głosowanie w tej sprawie  przeprowadza się po wysłuchaniu  
zainteresowanych. 

 
§ 9.1 W przypadku odwołania Sołtysa Wójt  Gminy  zwołuje   

Zebranie Wiejskie  , w celu wyboru nowego Sołtysa w  terminie  1 –go miesiąca od 
dnia  odwołania.  
              2.  Wybory  uzupełniające w przypadku odwołania Rady ,  do Rady 
Sołeckiej dokonywane są w ciągu   miesiąca  od dnia  potrzeby uzupełnienia  jej 
składu. 
              3.  Tryb  przeprowadzenia  wyborów Sołtysa  lub Rady Sołeckiej  stosuje 
się   odpowiednio. 
 
              ROZDZIAŁ III 

Organizacja i zadania organów  jednostki pomocniczej 
 
Zebranie wiejskie 
Prawo  udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy    mieszkańcy  

Sołectwa  posiadający czynne  prawo wyborcze. 
 
             § 10. Zebranie wiejskie  zwołuje  Sołtys : 



1) z  inicjatywy własnej, 
2) z  inicjatywy Rady Sołeckiej ( na pisemny wniosek co najmniej 50% jej  

składu ), 
             3)  na pisemne żądanie   co najmniej  1/10 mieszkańców Sołectwa  
uprawnionych  do udziału w  Zebraniu, 
            4)   na wniosek   Rady Gminy lub Wójta Gminy . 
 
           § 11.1.Zebranie Wiejskie odbywa się  w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej 
niż raz w roku. 

2.  Miejsce i termin  Zebrania Wiejskiego  ustala i podaje    do wiadomości 
publicznej  Sołtys  w   sposób zwyczajowo przyjęty,  co najmniej na 7 
dni przed  dniem obrad  zebrania wiejskiego. 

 
           §12.1.Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim 
powiadomieni  , zgodnie z wymogami niniejszego   Statutu. 

2. Zebranie  Wiejskie  otwiera  Sołtys i przewodniczy jego obradom.  
W  przypadku nieobecności   Sołtysa  Zebranie Wiejskie  wybiera inną osobę  do 
jego prowadzenia. 
           3.  Porządek obrad  uchwala  Zebranie  Wiejskie  na  podstawie projektu 
przedłożonego   przez  Przewodniczącego Zebrania. 
 
          §13.1.Zebranie Wiejskie jest  upoważnione  do podejmowania  uchwał w 
obecności co najmniej 1/10  osób uprawnionych do głosowania. 
           2.  W przypadku  braku quorum następne   Zebranie  odbywa się po upływie 
15 minut, bez względu na ilość  osób w nim uczestniczących. 
           3.  Uchwały na Zebraniu podejmowane są zwykłą  większością  głosów, 
(liczba głosów „za ’’musi być  większa  od liczby głosów  „przeciw’’  , głosów  
wstrzymujących  nie  bierze się  pod  uwagę ). 
           4.  Głosowanie  odbywa się  w sposób jawny ,chyba  że  Statut stanowi 
inaczej. 
           5.  Obrady Zebrania są protokołowane  . Protokół z  Zebrania  i uchwały 
podpisuje  Sołtys i ogłasza w sposób  zwyczajowo  przyjęty. 
 
          §14. Do zadań  Zebrania Wiejskiego należy : 

1) opiniowanie spraw  socjalno-bytowych, opieki  zdrowotnej ,kultury , 
sportu, wypoczynku i innych  spraw związanych z miejscem  

zamieszkania, 
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego poprzez organizowanie  

samopomocy  mieszkańców  i wspólnych prac na rzecz  Sołectwa ,  



a zwłaszcza  w zakresie  opieki nad młodzieżą   i jej wychowaniem , utrzymanie  
porządku, spokoju i czystości, 
         3)  tworzenie  pomocy sąsiedzkiej, 
         4)  podejmowanie  uchwał w sprawach dotyczących Sołectwa, 
         5)  współuczestnictwo  w organizowaniu i przeprowadzaniu przez  Radę 
Gminy  konsultacji społecznej  , projektów  uchwał Rady Gminy w sprawach o 
podstawowym  znaczeniu dla  mieszkańców   Sołectwa. 
         6)  występowanie  z wnioskami do Rady Gminy  w sprawach Sołectwa i 
Gminy. 
         7)  ustalanie  zadań dla     Sołtysa, 
         8)  wspieranie  inicjatyw społecznych. 
 
        §15. Do wyłącznej  właściwości  Zebrania   Wiejskiego należy: 

1. Wybór i odwołanie  Sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie  Rady Sołeckiej. 
3. Opiniowanie  celowości, poszerzenia lub likwidacji   Sołectwa. 

        §16.1.Uchwały  i  opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys  przekazuje  Wójtowi  
Gminy . 
         2.  Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia  je  we własnym 
zakresie  lub przekazuje  do rozpatrzenia   przez Radę Gminy. 
         3.  O sposobie  załatwienia spraw     określonych  w ust. 1 i 2 , Wójt  Gminy 
informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa. 
 
         Sołtys i Rada  Sołecka 
 
        §17.1. Przy wykonywaniu swoich zadań  , Sołtys współdziała  z Radą 
Sołecką. 

2. Rada Sołecka  składa się  z   7 osób. 
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej  jest Sołtys. 

 
        §18. Do obowiązków  Sołtysa   należy w szczególności: 

1) współdziałanie  z Radą Sołecką, 
2) przewodniczenie  Radzie Sołeckiej, 
3) zwoływanie  Zebrań Wiejskich, 
4) zwoływanie  posiedzeń Rady Sołeckiej w miarę potrzeb, 
5) reprezentowanie  mieszkańców  Sołectwa wobec  Organów Gminy. 

 
       §19.1. Zadania Sołtysa: 

1) realizacja zadań określonych dla  niego przez Zebranie  Wiejskie, 
Radę Gminy i Wójta Gminy, 



2) wykorzystanie aktywności mieszkańców  Sołectwa  służącej poprawie 
gospodarki i warunków życia   w Sołectwie oraz inicjowanie  przedsiębiorczości 
lokalnej dla potrzeb Sołectwa, 

3) reprezentowanie   Sołectwa  na zewnątrz, 
4) wykonywanie  powierzonych mu przepisami prawa  zadań z zakresu  

administracji  publicznej, 
5) zarządzanie, administrowanie oraz gospodarowanie składnikami  

majątkowymi , które Gmina  przekazała Sołectwu do korzystania, 
6) opiniowanie wniosków mieszkańców  Sołectwa w sprawie  przyznawania 

im  różnych form  pomocy, 
7) prowadzenie dokumentacji  organów  Sołectwa  , w tym protokołów  

z zebrań i posiedzeń Rady Sołeckiej, 
         8)   przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji  ze swojej 
działalności. 
         2.  Sołtys nie będący  Radnym Rady Gminy może uczestniczyć  w obradach 
Rady  bez prawa udziału w głosowaniu. 
         3.  Pełnienie  obowiązków Sołtysa  ma charakter  społeczny. 
         4.  Rada Gminy  może  ustalić  zasady , na jakich Sołtysowi  przysługuje  
dieta  lub zwrot kosztów podróży. 
 
       §20. 1.Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych  przez Sołtysa. 

2. Posiedzenia  odbywają się  w miarę potrzeb lecz nie  rzadziej   niż   raz 
na kwartał . 

3. Tryb pracy i zasady podejmowania uchwał  określa  regulamin  
uchwalony  przez Radę Sołecką. 
          4.  Do realizacji wspólnych przedsięwzięć   Organy Sołectwa mogą 
nawiązywać  współpracę  z Organami  innych Sołectw na terenie Gminy, 
zawierając stosowne porozumienia bądź  podejmując  wspólne  uchwały. 
 
        ROZDZIAŁ IV 
        Zadania przekazywane  Sołectwu przez Gminę 
 
      §21. Zadania  przekazane Sołectwu przez Gminę  są realizowane przez organy 
Sołectwa  zgodnie  z ich kompetencjami. 
 
       ROZDZIAŁ   V 
       Mienie  gminne  Sołectwa 
 
      §22.1.W przypadku przekazania  mienia komunalnego , Sołectwo zarządza, 
korzysta i rozporządza dochodami  z tego źródła. 



       2.  Organy Sołectwa   w ramach ich kompetencji  są upoważnione do  : 
       1)  oddawanie  w najem  lub dzierżawę   przekazane  lokale  , obiekty i tereny, 
       2)  organizowanie  na terenie Sołectwa  imprez , wystaw i koncertów, 
       3.  Organy  Sołectwa  ze źródeł  dochodów  określonych w  ust. 2  pokrywają 
nakłady związane  z  otrzymanym mieniem. 
 
     ROZDZIAŁ VI 
     Nadzór  nad działalnością  Sołectwa 
 
     §23. Rada Gminy i Wójt Gminy  sprawują   kontrolę  i nadzór  nad działalnością  
organów   Sołectwa . 
      1.  Do podstawowych  środków  kontroli  należy lustracja Sołectwa. 
      2.  Do podstawowych  środków   nadzoru nad Sołectwem  należą : 
      1) dokonywanie  ocen stanu Sołectwa   na sesjach Rady Gminy, 
      2) ocena sposobu  realizacji powierzonych zadań, 
      3) rozpatrywanie  sprawozdań z działalności gospodarczej Sołectwa 
      3.  Wójt  Gminy  ma prawo żądania  informacji  i danych dotyczących  
funkcjonowania   Sołectwa. 
      4.  Wójt Gminy  wstrzymuje   realizację  uchwał  Sołectwa , sprzecznych  z 
przepisami  prawa .  
 
      ROZDZIAŁ VII 
      Postanowienia końcowe 
       
      § 24.1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Sołectwa, mają zastosowanie 
przepisu  Statutu Gminy oraz innych aktów prawnych. 
      2.  Zmiana  Statutu Sołectwa   wymaga  podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
w trybie i na zasadach  przewidzianych  do jego  uchwalenia. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
                 


