
Projekt 

Uchwała nr ………./L/2023 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ………luty 2023r. 

 

w sprawie zmiany Statutów Sołectw  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz po 

przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Kroczyce 

 

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala: 

 

§ 1. W uchwale Nr 49/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Biała Błotna zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje 

następującebrzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.”  

 

§ 2. W uchwale Nr 50/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Browarek zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.”  

 

§ 3. W uchwale Nr 51/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrogoszczyce zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 



 

§ 4. W uchwale Nr 52/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Dzibice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 5. W uchwale Nr 53/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Gołuchowice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 6. W uchwale Nr 54/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Szklana zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 7. W uchwale Nr 55/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kostkowice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 8. W uchwale Nr 56/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kroczyce Okupne zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 



„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 9. W uchwale Nr 57/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kroczyce Stare zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 10. W uchwale Nr 58/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Lgota Murowana zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 11. W uchwale Nr 59/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Lgotka zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 12. W uchwale Nr 60/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Piaseczno zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 



4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 13. W uchwale Nr 61/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 14. W uchwale Nr 62/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Pradła zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 15. W uchwale Nr 63/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Przyłubsko zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 16. W uchwale Nr 64/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Siamoszyce zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 



§ 17. W uchwale Nr 65/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliszowice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 18. W uchwale Nr 66/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Siemięrzyce zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 19. W uchwale Nr 67/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Szypowice zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

§ 20. W uchwale Nr 68/VI/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciniec zmianie ulega przepis § 8, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„ 1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się 

od 3-5 członków (łącznie z Sołtysem). Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada długością kadencji rady gminy. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

4. Rada Sołecka podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej ½ składu osobowego Rady.” 

 

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

Województwa Śląskiego. 

 

 


