
Zarządzenie Nr 12/2019 

WÓJTA GMINY KAMIENNIK 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów 

wszystkich sołectw Gminy Kamiennik 

 

Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W okresie od 11 lutego 2019 r. do 20 lutego 2019 r. przeprowadza się konsultacje społeczne 

dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Kamiennik. Przedmiotem 

konsultacji są projekty uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu 

sołectw stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do zarządzenia.  

§ 2. 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat 

proponowanych zmian w statutach. 

2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zgłaszania uwag i opinii do zamieszczonych na 

stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Informacja publiczna” 

projektów uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectw, o których 

mowa w § 1. 

3. Projekty uchwał dostępne będą w Urzędzie Gminy w Kamienniku 48-388 Kamiennik,  

ul. 1 Maja 69 (pok. nr 2) w dniach i godzinach urzędowania oraz u sołtysów poszczególnych 

wsi.  

§ 3. 1. Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 14 do 

niniejszego zarządzenia dostępnego na wskazanej w § 2 ust. 2 stronie internetowej, drogą 

elektroniczną na adres ug@kamiennik.pl, osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik, 48-388 

Kamiennik, ul. 1 Maja 69 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 

1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. 

2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

zarządzenia.  

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji społecznych opublikowana zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 7 dni od ich zakończenia oraz przedstawiona 

zostanie Radzie Gminy na najbliższej sesji. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 

1) zamieszczeniu na stronie internetowej: www.bip.kamiennik.pl, 

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  

3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectw na terenie Gminy Kamiennik. 

http://www.bip.kamiennik.pl/
mailto:ug@kamiennik.pl
http://www.bip.kamiennik.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/125/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

 

 



4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/126/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chociebórz wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszanowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/128/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ogół mieszkańców sołectwa Goworowice z przysiółkiem Tarnów stanowi 

Samorząd Mieszkańców Sołectwa.” 

  

3) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Sołectwo Goworowice z przysiółkiem 

Tarnów.” 

 

3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Sołectwo Goworowice z przysiółkiem Tarnów zwanej dalej Sołectwem jest 

jednostką pomocniczą Gminy Kamiennik zwanej dalej Gminą.” 

 

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

5) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 



2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

6) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

8) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

9) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/129/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamiennik wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/130/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowice Małe wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/132/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłodobok wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/133/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/134/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ogonów wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/135/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szklary wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilemowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/137/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zurzyce wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

Formularz uwag do projektu pn. „w sprawie zmiany Statutu Sołectwa ……………….” * 
 

Dane osoby zgłaszającej propozycje   
 

Imię i nazwisko:  
 

Adres zamieszkania:  
 

Nr kontaktowy:  
 

Uwagi do projektu    Uzasadnienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje  
 

* Należy wskazać nazwę sołectwa, którego dotyczą uwagi 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/125/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

 

 



4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/126/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chociebórz wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszanowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/128/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ogół mieszkańców sołectwa Goworowice z przysiółkiem Tarnów stanowi 

Samorząd Mieszkańców Sołectwa.” 

  

3) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Sołectwo Goworowice z przysiółkiem 

Tarnów.” 

 

3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Sołectwo Goworowice z przysiółkiem Tarnów zwanej dalej Sołectwem jest 

jednostką pomocniczą Gminy Kamiennik zwanej dalej Gminą.” 

 

4) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

5) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 



2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

6) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

8) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

9) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/129/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamiennik wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/130/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowice Małe wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/132/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłodobok wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/133/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/134/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ogonów wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/135/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szklary wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilemowice wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 



Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 12/2019  

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr ……/……./19  projekt 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia …….. marca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce  

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/137/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 czerwca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zurzyce wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 

organów.” 

 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Zebranie, za wyjątkiem Zebrania, o którym mowa w § 3 ust. 4 § 16 ust 4 

niniejszego Statutu zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy 

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

3) na żądanie 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

4) na polecenie Rady lub Wójta.” 

 

3) § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i § 16 ust. 5.” 

 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym, opiniodawczym i wspomagającym 

Sołtysa w realizacji jego zadań, wybieranym na 5 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym, 



bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców 

sołectwa.” 

 

5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Urzędu Gminy Kamiennik.” 

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 

Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływam kadencji, 

jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 

Wiejskiego bądź dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) 5 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. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Wójt. 

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 


