
Zńącmtk
do uchwaĘ Nr XV/95l96

z dnia 14 lutego 1996 r.

STATtIT SOŁECT}\,A

Rozdział I
Nazwa, teren działania i zadania sołectwa

1

sołectwo . , zwane dalej sołectwem stanowi jednostkę pomocniczą
Gminy Belsk Duzr.

2
Sołectwo jest wspólnoĘ samorządową obejmującą wszystkich mieszkńców
zamieszkujących na jego teręnie.

3
Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej zńącntk do Stafutu Gminy i
będącej w posiadaniu Zarządu Gminy.

4
Podstawowlmi zadańąmi sołectwa są
1. Zapewnianie udziału mieszkńców w ro4afiywaniu spraw socjalno-bytowych ,

kulturalnych i innych zwipanych z miejscem zamięlizkania.
2. Gospodarowanię mięniem komunalnym przekazany\ Wez Gminę.
3. Ęsponowanie środkami finansowlmi sołectwa.
4. Sprawowanie kontroli społecmej nad działalnością jednostek organizacyjnych

dzińEący ch w sołectwię.
5. Organizowanie czynów społeczrrych.

5
Wydatki zuńęane zrealizacjązadab sołectwa mogąblć pokrywane z bud:żetu gminy
lub środków posiadanych przez sołectwo.

6
Mieszkńcy, soĘs i rada sołecka wspóĘracują z radrrymi z terenu sołęctwa w celu
wykonani a z-adń własnych.

7
l. Konfroli społecznej podlegająjednostki organizacyjne gminy działające na terenie

sołectwą w zakręsie wykonywani a ptzez nich zadan dotyczących sołectwa.
2. Kontroli dokonują organy sołectwa i wyniki przedstawiają na zebraniu ńejskim.
3. zebranie wiejskie może zr,bońązać organy sołect$ą do przedkładania wniosków

w zaleceń pokontrolnych organom gminy nadzorują:ym jednostki organizacyjne.
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Rozdział II
Struktura organizacyj na

§8
1. Organami sołectwa są

1) zebranie wiejskie,
2) radasołecką
3) sołtys, który jest jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej,

2. Zębrańę wiejskie moze powoływać inne orgiuly sołectwa olłreślając ich
kompetencje.

§9
Kadencja organów olłreślonych w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 trvra 4lńa.

Organy sołectwa są obowiąpane .o ou3or§::r*w roku składać sprawozdanie ze swej
działalności na zebraniu wiejskim.

§11
1. Zębrańe wiejskie jest organem stanowiącym sołectvya.
2. Prawo glosowania w zebraniu wiejskim mają lvszyscy mieszkńcy sołęctwa

posiadające ozynne pralvo wyborcze.

§12
1. Zebranie wiejskie zwołuje z własnej inicjatywy sołq,5 lub na pisemny wniosek:

1) 1/10 mieszkńców uprawnionych do głosowania
2) rady sołeckiej,
3) Rady Gminy,
4) ZaruądaGminy.

2. Zębrańe wiejskie zwoĘwane jest w miarę pofizeb j ednak nie rzadńej ńż 2 rary w
roku.

3. Zebranie wiejskie zwoĘwane na wniosęk rnieszkarloow lub organów określonych
w ust. 1 pkt 2-4 powinno się odbyć w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§13
1. Zęhtańę jest wazne, gdy zostah o nim poinformclwani mieszkńcy sołectwa w

sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy osoba wybrana przęz uprawnionych do

głosowania na wniosek sołtysa.
3. UchwĄ zebrania zapadająnlykłą większością §tosów w głosowaniu jawnyrą

prry obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głclsowania.
4. O ile w wyznaczon)rm terminie nie uzyskano niofuędnego qu§nrm, zebranie w

nowym terminie jest ważne bez względu na liczbę mieszkńców.
5. Zebranie wiejskie możę postanońć przeprowadeenie głosowania tajnego w kżdej

sprawie.
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§14
Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego naleĄ,:

1) wybór i odwołanie soĘsa i pozostĄch cźonkó.w rady sołeckiej,
2) ro4afiywanie sprawozdahz działalności sołtysa i.ady sołeckiej,
3) podejmowanie uchwał w zakresie opiniowania planów zagospodarowania

przesfrzennego,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przekracztfący zwykły zarząd, mienięm

komunalnym pozostających w depozycji sołectwą
5) składanie wniosków o ptzekazańe składnikr5w mienia komunalnego do

dyspozycji sołectwą
6) wyanaczanie kierunków rozrvoju społeczno-gosp odarczego sołectwą
7) przentaczanie środków finansowych będących vl dyspoąlcji sołectwa.

§15,
1. Organem wykonawczymzehrańa wiejskiego jest rarfu 5g|ę91o,
ż. przęwodniczącym rady sołeckiej jest soĘs, który kieruje jej pracami i reprezentuje

sołectwo na zewnąaz,
3. SoĘs wykonuje czynności zwipane z bieżącynr gospodarowaniem środkami

finansowynni sołectwa, w zakresie olaeślonym przez:,zebranie wiejskie.
4. SoĘs reprezentuje sołectwo na sesjach Rady Gminy, gdńe również może zg}aszaó

wnioski w imięniu zębrania wiejskiego.
5. SoĘs wykonuje także inne zadania zlecone mu na nlocy stosownych przepisów.
6. Funkcję swoją sołĘs pehi społeczrie. Za wykonywłnie zadń określonych w pkt 5

otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z obowiągującymi przepisami.
7. SoĘs możę ofirymywać dieĘ za adńń w sesjar;h Rady Gminy stosownie do

podjętej w tym zalaesie uchwĄ tejże Rady.

§16
Ponadto do zadń soĘsa naleĘ
1. ZwoŁywańe zebrańa wiejskiego zińcjatywy własnej lub na wnioseĘ ustala dzieą

godzinę i miejsce zebrania oraz informuje o tym mi,eszkńców sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni prued terminem zebrania.

2. Zapraszańe na zebranie wiejskie przedstawicieli organów gminy i jednostek
organizacyjnych dńńających na terenie sołectwil zainteresowanych tematyką
zebtania_

3. Przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego.
4. Występowanie wobec zebranych z inicjatyrami doĘczącymi udeiału

mieszkańców w rozwią.zywaniu problemów sołectwit.
5. OrganŁowanie wykonania uchwał zebrańa, korrfiolowanie ich wykonania i

składania sprawozdń z ich wykonania.
6. Decydowanie w sprawach udziału sołectwa w posĘpowaniu administracyjnym lub

sądowym i reprezentowanie w nim sołectwa.
7. W ramach udzielonego upowaanienia przewodniczy komitetom czynów

społecnych.
8. Wspołdziałalle z organami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji

zadń sołectwa.
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§17
1. Rada sołęcka składa się z 3 osób wybranych przez zr:branie wiejskie.
2. Rada sołecka obraduje na posiedzeniacĘ zwołyvranych w miarę potrzeby nie

rzadńejjednak ńż2 nzy w roku.
3. Posiedzenia rady sołeckiej zwofuje sołtys, który też 1przewodniczy jej obradom.
4. UchwĄ rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów a w przypadlru

równej liczby głosów, rozstrąyga głos przewodniczącego.
5. Rada Gminy podejmuje uchwĄ we wsąrstkich sprawach zastzeżonych dla

sołtysa, w szczególności zarządza mieniem konrunałnym przekazanym ptzez
gminę.

Rozdział III
Tryb wyborów i odwołań organów sołectwa

orez uzupełnienie składów tych organów w czasie kadencji

18
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany rvybór soĘsa i rady sołeckiej

zwołuje przewodni zący Rady Gminy określając dzieĄ godzinę i miejsce zebrania
araz vłymaczając przewgdnicząc go zebrania.

2. Zarządzenie przewodniczącega Rady Gminy o zwdaniu zpbrańa w celu wyborów
organów sołectwa powinno być podane do wiadorności mieszkńców na 14 dni
przed jego terrninem.

19
1. Dla dokonanil ror^ego wyboru soĘsa i pozostaĘch cźonków rady sołeckiej

wymagana jest co najmniej Il5 uprawionych do glosowania mieszkńców
sołectwa.

2. O ilę w wyznaczonym terminie nie uąrskano niezbędnego quorum, wybory w
nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych
mieszkńców sołectwa.

20
1. Wybory organów sołectwa zarządzaprzewodniczącJl zebrania.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacfna składająca się z 3 osób wybranych

spośród uprawnionych do glosowania.
3. Członek komisji skrutacyjnej nie mozę kandydować do organów sołectwa.
4. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewo<lniczą ego.
5. Do zadń komisji naleąy:

1) przyjęcie z6łoszeń kandydatów,
2) pr4lgotowanie kart do glosowanią
3) przeprowadzęnie głosowanią
4) ustalenie i ogłoszenie wyników glosowanią
5) sporządzenie protokółu o wynikach głosowania.

6. Protokoł z przęprowadzonych wyborów podpisują wsżyscy cźonkowie komisji
skrutacyjn ej oraz przewodni gząly zebrania.
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§21
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liozbie kandydatów głosujących

bezpośrednio przez uprawnionych do glosowarńa uczesfirików zebranią w
głosowaniu tajq.m.

2. Wybór sołtysa odbywa się w oddzielnym, tajnym glosowaniu benvzględną
większością głosów.

3. Kandydatem do organów sołectwa nie mozę być osoba skazana za przestępstwo
popełnione z chęci Zy§krr lub niskich pobudeĘ nrusi posiadać bierne i czynne
prawo wyborcze.

4. Za wybranych uwaza się kanfudatów, którry uąrs,kali największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby glosów, a ilość wybranych przelaaczałńy liczbę
cźonków rady sołeckiej określonej stafuterą przeprowadza się dodatkowe
głosowanię.

ż2
1. Sołtys i rada sołecka są odpowiedzialni przed zetlraniem ńejskim i w każd5rm

czasie mogą być odwołań przez zebranie wiejskie, jeżeli nie wykonują swych
obowiązków, naruszają postanowienia stafutu lub dopuścili się przestępstwą o
jakim mowa w 21 ust. 3.

2. Odwołanie z finkcji powinno nasą)ić po wysłucharńu zainteresowanęgo.
3. Odwołanie następuje w sposób i w Ębie jak p."y wyborach.

23
1. W prąpadku usĘlienia lub odwołania soĘsa i rady sołeckiej ptzęz zebranie

wiejskie - przewodniczący Rady Gminy zarządza Tqrbory ponowne.
2. Wybory rrzupehiające cźonków rady sołeckiej i innych organów sołectwa

zarządzarada sołecka.
3. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach oloeślonych w 20 i 21 statutu.

Rozdział rV
Zasady składania przez organy sołectwa sprawozdanria przed zebraniem wiejskim

24
SoĘs jest obowią,zany składać sprawozdanie zę swej działalności obejmującej
całoksźałt realizowanych zadań Ę.:
1) realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
2) wyników przeprowadzonych konfroli,
3) wazniejszych wpływów i wydatków ze środków finansowych sołectwą
4) efektów dńńń społecmo-organlzacyjnycĘ a młłaszcza

organizowanych crynów społeczrycĘ
5) realizacji zadń z zakresu administracji,
6) innych mających istofire znaczenię dla mieszkńców sołectwa.

wyników
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Rozdział Y
Sposób gospodarowania środkami finansowymi sołectwa

25
Dochodąmi sołectwa są
1) środki finansowe przekazane ptzezGminę do dysp,ozycji sołectwą
2) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem kornunalnym przyjętym od gminy,
3) dobrowo]ne wpłał od osób fizrycanych i prawnycł;
4) dochody uzryrskanę zwłasnych przedsięwzięć.

26
W przypadku przekazania sołectwu składników mienia komunalnego do
gospodarowanią zasady rozliczeń między gminą a scłectwem kżdorazowo określa
poroarmieni e zawarte mied zy właŚciwymi organami.

1. Fundusze sołectwa mogą być ,lZ^u""orr. na działatnośó społecano-
wychowawczą na inwestycje, remouĘ i konselwację urządzeń użyteczności
publicznej arajdujących się w sołectwie.

2. Fundusze sołectwa gromadzone sąna rachunku banlrowyną którym dysponuje rada
sołecka.

28
Księgowość dochodów i wydatków sołectwaprowadzi Lkząd Gminy.

29
1. Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna. Dla konfrolowania działa]ności

finansowej sołectwa zębranie wiejskie moze powołać komisję rewią{ną.
2. Uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej określa je.i sHad osobowy izadańa.

30
Gospodarka finansowa sołectwa podlega kontroli właści.nryrrr organom Rady Gminy

Rozdział \II
Przepisy końcowe

31
Ztńany niniejszego Statutrr wymagają stosownej uchwały Rady Gminy.

32
Statut wchodzi w Ęcie z dnięm ogłoszenia uchwĄ Rady Gminy o jego nadaniu
sołectwq z t5rm, że prząis 8 ust. 1 pkt 3 obowiąnrje od nowych wyborów rad
sołeckich.


