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Poz. 3194
UCHWAŁA NR XXXIX/251/14
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Secemin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Uchwala się Statuty Sołectw w Gminie Secemin w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały: 1.
Sołectwo Bichniów - załącznik nr 1 2. Sołectwo Brzozowa - załącznik nr 2 3. Sołectwo Czaryż - załącznik nr
3 4. Sołectwo Celiny - załącznik nr 4 5. Sołectwo Dąbie - załącznik nr 5 6. Sołectwo Kluczyce - załącznik nr
6 7. Sołectwo Krzepin - załącznik nr 7 8. Sołectwo Krzepice - załącznik nr 8 9. Sołectwo Kuczków - załącznik
nr 9 10. Sołectwo Marchocice - załącznik nr 10 11. Sołectwo Międzylesie - załącznik nr 11 12. Sołectwo Psary
- załącznik nr 12 13. Sołectwo Psary-Kolonia - załącznik nr 13 14. Sołectwo Secemin - załącznik nr 14 15.
Sołectwo Wałkonowy Dolne - załącznik nr 15 16. Sołectwo Wałkonowy Górne - załącznik nr 16 17. Sołectwo
Wola Czaryska - załącznik nr 17 18. Sołectwo Wola Kuczkowska - załącznik nr 18 19. Sołectwo Zwlecza załącznik nr 19 20. Sołectwo Żelisławice - załącznik nr 20 21. Sołectwo Żelisławiczki - załącznik nr 21
§ 2. Traci moc uchwała Nr 69/XV/92 Rady Gminy Secemin z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Sołectw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Roman Marciniak
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA BICHNIÓW
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Bichniów obejmuje swoim obszarem działania wieś Bichniów.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA BRZOZOWA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Brzozowa obejmuje swoim obszarem działania wieś Brzozowa oraz przysiółki:
Gabrielów, Maleniec, Pniaki .
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA CZARYŻ
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Czaryż obejmuje swoim obszarem działania wieś Czaryż.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań.

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA CELINY
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Celiny obejmuje swoim obszarem działania wieś Celiny.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
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1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 14
Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.

§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
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Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
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1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
stosuje się
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
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8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
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soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

1.
2.

3.

4.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA DĄBIE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Dąbie obejmuje swoim obszarem działania wieś Dąbie.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KLUCZYCE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Kluczyce obejmuje swoim obszarem działania wieś Kluczyce oraz przysiółek:
Gródek.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 43 –

ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KRZEPIN
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Krzepin obejmuje swoim obszarem działania wieś Krzepin.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KRZEPICE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Krzepice obejmuje swoim obszarem działania wieś Krzepice.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Poz. 3194

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KUCZKÓW
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Kuczków obejmuje swoim obszarem działania wieś Kuczków.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Poz. 3194

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA MARCHOCICE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Marchocice obejmuje swoim obszarem działania wieś Marchocice.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA MIĘDZYLESIE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Międzylesie obejmuje swoim obszarem działania wieś Międzylesie.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys nie będący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA PSARY
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Psary obejmuje swoim obszarem działania wieś Psary oraz przysiółek: Daleszec.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA PSARY-KOLONIA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Psary-Kolonia obejmuje swoim obszarem działania wieś Psary-Kolonia.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
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§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

1.
2.
3.

4.

§ 11
Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.

§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
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1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
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6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 19
Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.

§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
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5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
stosuje się
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
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1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.

Poz. 3194

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 99 –

4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA SECEMIN
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Secemin obejmuje swoim obszarem działania wieś Secemin
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
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§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

1.
2.
3.

4.

§ 11
Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.

§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
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1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
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6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 19
Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.

§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
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5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
stosuje się
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
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1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
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4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 15 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WAŁKONOWY DOLNE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Wałkonowy Dolne obejmuje swoim obszarem działania wieś Wałkonowy Dolne oraz
przysiółek: Ropocice.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 16 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WAŁKONOWY GÓRNE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Wałkonowy Górne obejmuje swoim obszarem działania wieś Wałkonowy Górne
oraz przysiółki: Lipiny, Zakrzów.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Poz. 3194

Załącznik Nr 17 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WOLA CZARYSKA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Wola Czaryska obejmuje swoim obszarem działania wieś Wola Czaryska.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust.3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 18 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WOLA KUCZKOWSKA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Wola Kuczkowska obejmuje swoim obszarem działania wieś Wola Kuczkowska
i Wolica.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
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ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 19 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ZWLECZA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Zwlecza obejmuje swoim obszarem działania wieś Zwlecza.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

Poz. 3194

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 139 –

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
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§ 30
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 20 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ŻELISŁAWICE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Żelisławice obejmuje swoim obszarem działania wieś Żelisławice oraz przysiółki:
Osiny, Papiernia, Wincentów, Nadolnik.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 143 –

ROZDZIAŁ 3
ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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Załącznik Nr 21 do
Uchwały Nr XXXIX/251/14
Rady Gminy Secemin
z dnia 06 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ŻELISŁAWICZKI
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin.
2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Secemin oraz niniejszego Statutu.
3. Sołectwo Żelisławiczki obejmuje swoim obszarem działania wieś Żelisławiczki i Miny.
4. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wskazanych w ust. 3
miejscowości.
5. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.
RODZIAŁ 2
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§2
Zadaniem sołectwa jest, działanie na rzecz rozwoju Sołectwa zaspokajanie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

e)

§3
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
reprezentowanie interesów zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców Sołectwa
przed organami Gminy i innymi instytucjami,
inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
uczestniczenie w procedurze podziału funduszu sołeckiego i zarządzania nim,
opiniowanie działań Wójta polegających na zarządzaniu mieniem komunalnym służącym
zaspokajaniu potrzeb sołectwa i dysponowanie dochodami z tego mienia,
wspieranie gminy w realizacji jej zadań

1.
a)
b)
c)

Organami Sołectwa są:
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Rada Sołecka

a)
b)
c)
d)

§4

§5
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie później
niż miesiąc przed upływem kadencji organów Sołectwa.
3. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nie
wcześniej niż 14 dni i nie później niż 1 miesiąc po odwołaniu.
ROZDZIAŁ 3
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§6
1. Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w Sołectwie
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa.
3. Prawo głosu przysługuje mieszkańcowi Sołectwa, jeśli posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§7
Do Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
1. wybór oraz odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. uchwalanie planu wydatków sołectwa – fundusz sołecki,
4. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
5. uchwalanie programów działania w zakresie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
6. opiniowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu,
7. współdziałania z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Sołectwa.
§8
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady Sołeckiej
na żądanie pisemne co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu
Wiejskim,
2. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi.

1.
a)
b)
c)

§9
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego ustala i podaje Sołtys do wiadomości publicznej co
najmniej na 7 dni przed datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
3. Sołtys zawiadamia Wójta o terminie i miejscu zwołanego Zebrania Wiejskiego w terminie o
którym mowa w ust. 2.
§ 10
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.
2. W razie nieobecności Sołtysa obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady
Sołeckiej, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
§ 11
1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza prowadzący Zebranie Wiejskie.
3. Protokolant sporządza także listę obecnych na Zebraniu Wiejskim. Lista ta zawiera imię i
nazwisko mieszkańca Sołectwa, jego miejsce zamieszkania oraz podpis. Lista obecnych
stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca Zebranie Wiejskie.
§ 12
1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zebranie Wiejskie.
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2. Porządek obrad może być uzupełniony o nowe punkty, jeśli uzyska się aprobatę większości
biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
§ 13
1. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
biorą w nim udział.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący Zebranie Wiejskie, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecnych na Zebraniu Wiejskim,
którym przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
4. Uchwała jest przyjęta, jeśli więcej głosów padnie na „za” niż ”przeciw”.
5. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza zebranym.
§ 14
1. Na wniosek 1/4 biorących udział w Zebraniu Wiejskim, można przeprowadzić głosowanie
tajne.
2. W tym celu Zebranie Wiejskie wybiera 3 osobową Komisje Skrutacyjną w głosowaniu jawnym
spośród osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, która przeprowadza głosowanie za
pomocą anonimowych kart. Każda karta powinna być odpowiednio oznaczona by udaremnić
fałszerstwo głosowania.
3. Karta do głosowania zawiera zwięzłe przedstawienie kwestii, która podlega głosowaniu i trzy
kratki zawierające kolejno zwroty „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
4. Głos jest ważny, jeśli głosujący zaznaczył znakiem „X” odpowiednią rubrykę.
5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, wyjaśnia sposób głosowania.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż mieszkańców, którym przysługuje prawo głosu na
Zebraniu Wiejskim.
7. Po przeliczeniu głosów Komisji Skrutacyjna ogłasza publicznie wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad
Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, które adresowane są do organów Gminy, Sołtys przekazuje
Wójtowi.
2. Wójt w zależności od charakteru uchwały realizuję ją we własnym zakresie, bądź kieruje do
rozpatrzenia przez Radę Gminy.
ROZDZIAŁ 3
SOŁTYS
§ 16
1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Sołtys wybierany jest na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
mieszkańców Sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów, którym przysługuje prawo głosu
na Zebraniu Wiejskim.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys niebędący radnym może brać udział w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących
bezpośrednio spraw ważnych dla Sołectwa.
§ 17
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,
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2) realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy,
4) składanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych,

ROZDZIAŁ 4
RADA SOŁECKA
§ 18
Rada Sołecka jest organem pomocniczym Sołtysa.
§ 19
1. Rada Sołecka składa się od 3 do 8 członków wybieranych na Zebraniu Wiejskim
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którym
przysługuje prawo głosu na Zebraniu Wiejskim.
2. Rada Sołecka z pośród swojego grona większością głosów wybiera i odwołuje
Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.
4. Radni Gminy danego Sołectwa winni, w miarę możliwości, brać udział w posiedzeniach Rady
Sołeckiej.
5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Wójta, Sołtysa w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz Wójta i Sołtysa co najmniej 7 dni
przed zebraniem podając datę, miejsce i cel zebrania.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Wspomaganie Sołtysa w przygotowywaniu Zebrań Wiejskich, a w szczególności projektów
uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu,
2. Zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa,
3. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznych dla Sołectwa.

ROZDZIAŁ 5
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21
1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej zgodnie z § 5.
2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości w
terminie przewidzianym w § 9 ust. 2.
§ 22
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uczestniczących
2. Komisja Skrutacyjna z pośród swojego grona wybiera przewodniczącego
3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
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4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu z wyborów.
5. Protokół z wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej, stanowi on załącznik do
protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 23
1. Zebranie Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa otwiera i do chwili wyboru Przewodniczącego
stosuje się
Zebrania prowadzi dotychczasowy Sołtys a w razie jego nieobecności
odpowiednio § 10 ust 2
2. Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego, mieszkańcy nie zgłaszają nowych
kandydatur, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
5. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata. Przed
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
6. Wybór Sołtysa następuje większością głosów .
7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów. W
przypadku kiedy największą liczbę równą głosów otrzymuje dwóch lub więcej kandydatów,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą tylko kandydaci z największą
równą liczbą głosów.
8. W sytuacji gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, nad tą kandydaturą przeprowadza
się głosowanie. Głosowanie polega na poparciu lub odrzuceniu tej kandydatury.
§ 24
1. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej w liczbie przewidzianej w § 19 ust. 1.
3. Zebranie Wiejskie może także postanowić o późniejszym zwiększeniu składu Rady Sołeckiej
o ile skład przewidziany w § 19 ust. 1 będzie zachowany. Do wyboru nowych członków
niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, mieszkańcy nie
zgłoszą nowych kandydatów, to listę kandydatów ogłasza się zamkniętą.
5. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze
umieszczając nazwiska w porządku alfabetycznym. Każda karta powinna być odpowiednio
oznaczona by udaremnić fałszerstwo głosowania.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” na karcie obok nazwiska kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawia zasady głosowania.
7. Głosujący zaznacza znakiem „X” kandydatury, które popiera. Liczba popartych kandydatur nie
może przewyższać liczby członków Rady Sołeckiej.
8. Do Rady Sołeckiej zostają wybrane kandydatury, które uzyskają największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości najmniej uzyskanych głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów Zebranie Wiejskiej dokonuje drugiej tury wyborów w której uczestniczą tylko Ci
kandydaci co uzyskali równą najmniejszą liczbę głosów.
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§ 25
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.
§ 26
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych
do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który zwołuje Zebranie Wiejskie w
sposób przewidziany w § 21 i § 22.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. § 23 ust. 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się zwrot „Czy jesteś za odwołaniem (imię i nazwisko
Sołtysa) z funkcji Sołtysa”. Pod zwrotem umieszcza się dwie kratki z odpowiednimi podpisami
„Tak” i „Nie”. § 14 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania Sołtysa funkcje organu wykonawczego Sołectwa wypełnia
Przewodniczący Rady Sołeckiej do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 27
1. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Wniosek zgłasza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej, który podaje go pod głosowanie na
najbliższym Zebraniu Wiejskim zwołanym w sposób przewidziany w § 9.
3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje większością głosów w głosowaniu tajnym. § 26
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera nowego do końca
trwania kadencji lub postanawia o nieuzupełnianiu składu Rady Sołeckiej o ile skład
przewidziany w § 19 ust. 1 jest zachowany. Do wyboru nowego członka Rady Sołeckiej § 24
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Sołtys składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce Wójta. W przypadku
rezygnacji lub śmierci Sołtysa § 5 ust. 3 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członek Rady Sołeckiej składa rezygnacje z zajmowanej funkcji pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Sołeckiej § 27 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 29
1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu Gminy i podlega
nadzorowi Wójta Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
Sołectwa, w tym przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego, Sołtys w terminie do dnia 30 września każdego roku w oparciu o uchwały
Zebrania Wiejskiego sporządza i przedkłada Wójtowi projekt wydatków na rok kolejny.

ROZDZIAŁ 7
NADZÓR NAD DZIAŁANOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 30
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1. Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy
2. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień
nadzorczych.
3. Wójt Gminy sprawuje bieżącą kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa na
podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych
działań.
4. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Zebrania
Wiejskiego.
2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonują organy Gminy.
3. Treść Statutu udostępnia poprzez Sołtysa, Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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