
Projekt

z dnia  28 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 6.068.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy 
Krzepice

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 7,art. 35 ust.1 i 3,art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994; ze zm.)  Rada Miejska  uchwala:

§ 1. W uchwale  Rady Miejskiej w Krzepicach  Nr IX/89/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.  
w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw  Miasta i Gminy Krzepice (opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 6 czerwca 2003 r. Nr 50, poz. 1568) zwanej 
dalej "uchwałą" dokonuje się następujących zmian:

1. W statucie Osiedla Krzepice Stare Miasto stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Kadencja Zarządu Osiedla odpowiada kadencji Rady 
Miejskiej, przy czym Zarząd Osiedla działa do dnia wyboru nowego Zarządu."

2) § 18 otrzymuje brzmienie: "§ 18.1.Odwołanie członków Zarządu stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Mieszkańców Osiedla.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Osiedla w celu ewentualnego odwołania 
członków Zarządu Osiedla, uchwala Rada Miejska ustalając miejsce,  dzień i godzinę  Zebrania. 
W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska

2) mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie Mieszkańców Osiedla zobowiązane jest wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały Zebrania Mieszkańców Osiedla podaje się do wiadomości  mieszkańców 
Osiedla.

10. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji."

3) § 19 otrzymuje brzmienie : "§ 19. W razie odwołania członków Zarządu lub ich rezygnacji Rada 
Miejska zarządza  niezwłocznie ponowne wybory."
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4) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Organami nadzoru nad działalnością  osiedla jest Rada Miejska 
oraz  Burmistrz Krzepic."

2. W statucie Osiedla Kuźniczka, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Kadencja Zarządu Osiedla odpowiada kadencji Rady 
Miejskiej, przy czym Zarząd Osiedla działa do dnia wyboru nowego Zarządu"

2) § 18 otrzymuje brzmienie: "§ 18.1.Odwołanie członków Zarządu stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Mieszkańców Osiedla.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Osiedla w celu ewentualnego odwołania 
członków Zarządu Osiedla, uchwala Rada Miejska ustalając miejsce,  dzień i godzinę  Zebrania. 
W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska

2) mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie Mieszkańców Osiedla zobowiązane jest wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały Zebrania Mieszkańców Osiedla podaje się do wiadomości  mieszkańców 
Osiedla.

10. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji."

3) § 19 otrzymuje brzmienie : "§ 19. W razie odwołania członków Zarządu lub ich rezygnacji Rada 
Miejska zarządza  niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Organami nadzoru nad działalnością  osiedla jest Rada Miejska 
oraz  Burmistrz Krzepic."

3. W statucie Osiedla Kuków, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Kadencja Zarządu Osiedla odpowiada kadencji Rady 
Miejskiej, przy czym Zarząd Osiedla działa do dnia wyboru nowego Zarządu."

2) § 18 otrzymuje brzmienie: "§ 18.1.Odwołanie członków Zarządu stanowi wyłączną kompetencję 
Zebrania Mieszkańców Osiedla.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Osiedla w celu ewentualnego odwołania 
członków Zarządu Osiedla, uchwala Rada Miejska ustalając miejsce,  dzień i godzinę  Zebrania. 
W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska

2) mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.
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7. Zebranie Mieszkańców Osiedla zobowiązane jest wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały Zebrania Mieszkańców Osiedla podaje się do wiadomości  mieszkańców 
Osiedla.

10. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji."

3) § 19 otrzymuje brzmienie : "§ 19. W razie odwołania członków Zarządu lub ich rezygnacji Rada 
Miejska zarządza  niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Organami nadzoru nad działalnością  osiedla jest Rada Miejska 
oraz  Burmistrz Krzepic."

4. W statucie Sołectwa Starokrzepice stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania .W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

5. W statucie Sołectwa Dankowice stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.
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2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania .W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

6. W statucie Sołectwa Podłęże Królewskie stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania .W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

Id: F2CA6239-0DC6-402D-8ADA-3E3096504FD7. Projekt Strona 4



3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska oraz Burmistrz 
Krzepic.”.

7. W statucie sołectwa Lutrowskie stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania. W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

8. W statucie sołectwa Zajączki Pierwsze stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania .W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:
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1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

9. W statucie sołectwa Zajączki Drugie stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały:

1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania .W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

10. W statucie sołectwa Stanki stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały:
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1) § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie : "§ 5.3. Organy sołectwa wybierane są na okres kadencji Rady 
Miejskiej, z tym że działają one od dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej."

2) w § 14  uchyla się pkt 6

3) § 20 otrzymuje brzmienie : "§ 20.1.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną 
kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa, bądź rady 
sołeckiej albo poszczególnych  członków rady  uchwala Rada Miejska  ustalając miejsce, dzień, 
godzinę zebrania. W zarządzeniu  podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz Krzepic i Rada Miejska,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 10 % podpisów uprawnionych do 
głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

6. Odwołanie nie może nastąpić  zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez 
usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest  wysłuchać zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego  podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji  z pełnionych 
funkcji."

3) § 21.1. otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. W razie odwołania Sołtysa lub jego rezygnacji Rada 
Miejska zarządza niezwłocznie ponowne wybory."

4) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska 
oraz Burmistrz Krzepic."

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 ust. 1-10 mają zastosowanie do kadencji organów Osiedli 
i Sołectw następujących po wyborach do rad gmin wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Śląskiego.

Id: F2CA6239-0DC6-402D-8ADA-3E3096504FD7. Projekt Strona 7




