STATUT SOŁECTWA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocnicza gminy w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm. ).
§ 2. Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszego Statutu.
§ 3. Sołectwo tworzy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

ROZDZIAŁ II
Organizacja i zakres działania
§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno – gospodarczego
i kulturalnego jego mieszkańców oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach
dotyczących sołectwa o ile działania te nie są zastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady
Miejskiej dla innych organów.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
a) zebrania wiejskie,
b) sołtys.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich
działania.
4. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie
wiejskie trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do końca roku, w którym upływa kadencja Rady
Miejskiej.
§ 6. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,
2) określanie zasad korzystania z mienia gminnego,
3) inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności
wiejskiej,
4) określanie przeznaczenia środków finansowych sołectwa,

5) wyrażanie stanowiska w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy
o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminny,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości organów sołectwa.
§ 8. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego
zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach
do Rady Miejskiej.
§ 9. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
§ 10. Do zadań sołtysa należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich,
Zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
Uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza,
Wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej,
Organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie.

§ 11. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej, podczas których zgłasza wnioski
w imieniu mieszkańców sołectwa.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką.
2. Sołtys przewodniczy radzie sołeckiej.
3. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.

ROZDZIAŁ III
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich
oraz warunki obowiązujące przy podejmowaniu uchwał.

§ 13. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1)
2)
3)
4)

z własnej inicjatywy,
z inicjatywy rady sołeckiej,
na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,
na wniosek organów gminy.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej
1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §18 ust. 1
niniejszego statutu.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10 stałych
mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie obywa się w drugim terminie po
upływie ½ godziny od pierwszego terminu bez względu na liczbę uczestniczących osób.
3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego
nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – zebranie wiejskie
wskazuje inną osobę spośród obecnych wybraną w głosowaniu jawnym.
4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
prowadzącego zebranie.
§ 16. 1. Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne gdy zostały podjęte zgodnie
z ustaleniami §15 ust. 1 i 2 niniejszego statutu.
2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem §21 niniejszego statutu.
3. Zebrania wiejskie są protokołowane.
4. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

ROZDZIAŁ IV
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 17. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków
rady sołeckiej zwołuje Burmistrz, określając miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego
oraz wyznaczając przewodniczącego zebrania.
2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 5 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.
§ 18. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej w zebraniu wiejskim niezbędny
jest udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory
przeprowadza się w drugim terminie, 1/2 godziny po upływie pierwszego terminu bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu osób.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Uczestnicy zebrania wyborczego potwierdzają swoją obecność podpisem na liście
obecności.
§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3
osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na sołtysa lub
członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie i odczytanie protokołu z wynikami głosowania.
3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
§ 20. 1. Decyzję w sprawie liczby członków rady sołeckiej podejmuje zebranie
wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 21. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 22. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartach do
głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej, na których umieszcza się nazwiska
kandydatów kolejności alfabetycznej.
§ 23.1. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk
tych kandydatów, którzy nie uzyskali poparcia wyborcy.
2. Za głosy ważne uważa się:
a) w wyborach sołtysa – jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylko jedno nie
skreślone nazwisko,
b) w wyborach rady sołeckiej – jeżeli na karcie do głosowania liczba nie skreślonych
nazwisk jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby członków rady sołeckiej.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
ważnych głosów.
4. W przypadku gdy kandydaci uzyskali największą równą liczbę głosów głosowanie
należy powtórzyć.
§ 24. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
a) śmierci
b) zrzeczenia się funkcji
c) utraty prawa wybieralności

d) odwołania przed upływem kadencji
§ 25. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji
§ 26. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej może nastąpić z zachowaniem
trybu zawartego w § 17 ust. 1 i 2, § 18, § 19 ust. 1 i § 21 ust. 1 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 27. 1. Środki finansowe sołectwa stanowią:
a)
b)
c)
d)

fundusze wydzielone w budżecie gminy,
dochody uzyskane przez sołectwo,
środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,
inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§ 28. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań
własnych gminy.
3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Burmistrz.

ROZDZIAŁ VI
Nadzór nad działalnością sołectwa
§ 29. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 30. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Rada Miejska, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej, Burmistrz, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.
§ 31. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych
i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich
organów.
§ 32. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał zebrania
wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
§ 33. O nieważności uchwały orzeka Burmistrz.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 34. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.

