
                                                                                       Załącznik Nr 8   
                   do Uchwały  Nr III/17/2006

          Rady Gminy Opinogóra Górna 
                                     z dnia 28  grudnia 2006 roku 
 

STATUT   SOŁECTWA 
 
 ROZDZIAŁ  I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

 Sołectwo Elżbiecin zwane dalej sołectwem stanowi jednostkę 
pomocniczą gminy Opinogóra Górna dla wykonywania jej zadań i nie posiada 
osobowości prawnej. 
 

§ 2 
 
Sołectwo utworzone zostało na mocy Uchwały Nr IV/17/90 Rady Gminy 
Opinogóra Górna i swym zasięgiem obejmuje wieś Elżbiecin. 
 

§ 3 
 
Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami ustaw, Statutu Gminy                  
i postanowień niniejszego statutu. 
 

ROZDZIAŁ  II 
Zakres działania i zadania sołectwa 

 
§ 4 

 
Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności: 

1) Zarząd przysługującym sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym 
mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na 
zasadach określonych w niniejszym statucie, 

2) Utrzymanie porządku i czystości, 
3) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz 

sołectwa, 
4) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-

oświatowych, sportowych i wypoczynkowych, 
5) Podtrzymywanie tradycji kulturalnych na terenie sołectwa, 
6) Współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych 

przedsięwzięć, 
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7) Opiniowanie uchwał organów Gminy związanych z warunkami bytowymi 
sołectwa, 

8) Występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa 
do Rady Gminy i Wójta Gminy, 

9) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy, 
10) Współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 

organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

11) Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez 
Radę Gminy konsultacji społecznej, 

12) Wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi 
uchwałami. 

 
ROZDZIAŁ  III 
Organy Sołectwa 

 
§ 5 

 
Organami sołectwa są: 
 

1) Organem uchwałodawczym – Zebranie wiejskie, 
2) Organem wykonawczym  - Sołtys, którego działalność wspomaga Rada 

Sołecka, 
3) O ile w statucie jest mowa o sołtysie należy przez to rozumieć zastępcę 

sołtysa w przypadkach określonych w § 15. 
 

§ 6 
 

1) W celu właściwego i zgodnego z uchwałą zebrania - wykorzystanie 
środków finansowych wymienionych w § 13 ust. 2 i 3, oraz § 28 zebranie 
wiejskie wybiera komisję rewizyjną składającą się z  3 osób, 

2) Członkiem komisji rewizyjnej nie może być sołtys, zastępca sołtysa           
a także członek rady sołeckiej, 

3) Komisja rewizyjna może żądać przedłożenia dokumentów od sołtysa       
na okoliczność wydatkowania funduszy i sprawdzenia ich zgodności         
z uchwałą zebrania wiejskiego. W przypadku stwierdzenia niezgodnego     
z uchwałą zebrania wiejskiego, wydatkowania środków pieniężnych 
zawiadamia o tym radę sołecką a także Wójta Gminy. 

 
§ 7 

 
     Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata. 
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§ 8 
 
     Nadzór  nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy. 
 

§ 9 
 

1) Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub 
na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż        
2 razy w roku. 

2) Sołtys obowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny 
wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału              
w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane                
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

3) Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy 
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 10 

 
1) O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys      

w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia 
przyjęcie krótszego terminu. 

2) Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 
uprawnionych (kworum). 

3) Jeżeli w zebraniu w wyznaczonym przez sołtysa terminie nie wzięła 
udziału wymagana liczba mieszkańców, po odczekaniu pół godziny 
zebranie jest ważne i może podejmować uchwały. 

 
§ 11 

 
1) Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub jego zastępca. 
2) Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad. 

 
§ 12 

 
1) Z każdego zebrania sporządzony jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania i co najmniej 2 mieszkańców biorących udział 
w zebraniu. 

2) Do protokółu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących udział 
w zebraniu oraz listę zaproszonych na zebranie, a także podjęte uchwały. 
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§ 13 
 
Do wyłącznej właściwości zebrania należy: 
 

1) Wybór i odwołanie sołtysa, zastępcę sołtysa, rady sołeckiej i komisji 
rewizyjnej. 

2) Uchwalenie planu wydatkowania środków finansowych wydzielonych 
sołectwu w ramach budżetu gminy. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz 
sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym 
niniejszym statutem. 

4) Występowanie z opiniami i wnioskami do organów gminy. 
5) Inicjatywa uchwałodawcza do Rady Gminy. 
6) Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych 

sołectwa lub kilku sąsiadujących sołectw o podstawowym dla nich 
znaczeniu. 

7) Decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez 
mieszkańców wspólnych prac społecznie użytecznych. 

8) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy sołtysa z punktu 
widzenia interesów sołectwa. 

 
§ 14 

 
1) Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał. 
2) Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej 

za niż przeciw) w głosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa i niniejszy 
statut nie stanowią inaczej. 

3) Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego           
w każdej sprawie. 

4) Uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania. 
5) Uchwały sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach z czego jeden 

przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały do Wójta 
Gminy. 

6) Wójt Gminy, gdy uzna że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców 
lub została podjęta z naruszeniem prawa, przekazuje uchwałę Radzie 
Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie. 

7) O przekazaniu uchwały Radzie Gminy z przyczyn wymienionych w ust. 6 
Wójt Gminy informuje bezzwłocznie Przewodniczącego zebrania. 
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ROZDZIAŁ  IV 
Sołtys i Rada Sołecka 

 
§ 15 

 
1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) przewodniczenie zebraniu i radzie sołeckiej, 
2) zawiadamianie mieszkańców o terminie, miejscu i tematyce zebrania, 
3) wykonywanie uchwał zebrania, 
4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 
5) opracowywanie przy współudziale rady sołeckiej projektów uchwał 

zebrania, 
6) wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, 
7) współpraca z organami gminy. 

2. Rada Gminy może upoważnić sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw         
    z zakresu administracji publicznej. 
 

§ 16 
 
W razie nieobecności sołtysa (urlop, choroba lub inna przyczyna) zastępuje      
go zastępca sołtysa, przepisy § 15 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 17 
 
Sołtys pełni swoją funkcję społecznie. 
 

§ 18 
 

1) Rada sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym sołtysa. 
2) Rada sołecka składa się od 3 do 5 osób. 
3) Radzie sołeckiej przewodniczy sołtys. 
4) Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb. 
5) W skład rady sołeckiej wchodzi również zastępca sołtysa. 

 
 

ROZDZIAŁ  V 
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa 

 
§ 19 

 
1) Wybory sołtysa, zastępcy sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej 

zarządza w drodze uchwały Rada Gminy. 
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2) Zebranie wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwołane jest 
przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala 
dzień, godzinę i miejsce zebrania. 

3) O dacie i miejscu zebrania zawiadamia mieszkańców sołectwa               
z upoważnienia Wójta Gminy, sołtys na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

4) Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 
przewodniczy ustępujący sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy. 

 
§ 20 

 
1) Wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej 

zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo 
wyborcze do rad gmin. 

2) Uprawnieni do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad. gmin. 

3) Kandydatami do organów sołectwa nie mogą być osoby skazane             
za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek. 

 
§ 21 

 
1) Dla dokonania ważnego wyboru organów sołectwa z zastrzeżeniem       

pkt. 2 na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu. 

2) W przypadku sołectwa liczącego poniżej 100 mieszkańców uprawnionych 
do wzięcia udziału w głosowaniu, dla dokonania ważnego wyboru 
organów sołectwa wymagana jest osobista obecność co najmniej            
10 mieszkańców, 

3) O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum 
wybory w nowym terminie po odczekaniu pół godziny mogą być 
przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

 
§ 22 

 
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród 

uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do organów sołectwa. 

2) Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz 
sporządzenie protokółu o wynikach wyboru. Protokół podpisują 
członkowie komisji. 
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§ 23 
 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów. 

§ 24 
 

1) Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie 
wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy. 
Odwołanie z inicjatywy zebrania wiejskiego wymaga zatwierdzenia przez 
Radę Gminy. 

2) Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3) Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed 
upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa. 
Przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 25 

 
1) W razie odwołania sołtysa Rada Gminy zarządza niezwłocznie ponowne 

wybory. 
2) Ponowne wybory do rady sołeckiej zarządza sołtys. 
3) Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do upływy kadencji organów 

sołectwa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy. W tym przypadku 
obowiązki sołtysa pełni zastępca sołtysa lub wyznaczony przez Wójta 
Gminy członek rady sołeckiej. 

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
Zakres uprawnień do zarządu i korzystania z mienia komunalnego 

 
§ 26 

 
1) Sołectwu zachowuje przysługujące mu dotychczas prawa własności, 

użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane „mieniem 
gminy”. 

2) Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa       
do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego. 

 
§ 27 

 
Szczegółowy wykaz składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji 
sołectwa określa Rada Gminy odrębną uchwałą. 
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§ 28 
 

1) Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami osiąganymi z tytułu 
użytkowania mienia gminnego. 

2) Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu 
gminy. 

3) Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez 
Radę Gminy. 

 
 

ROZDZIAŁ  VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 29 

 
1) Na budynku w którym mieszka sołtys, wywieszona jest tablica koloru 

czerwonego z białym napisem „Sołtys”, oraz tablica do wywieszania 
ogłoszeń. 

2) Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego 
Rady. 

 
§ 30 

 
    Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. 
 

§ 31 
 
    W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Wójt Gminy. 
 

§ 32 
 
     Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Gminy. 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
                Jan Goździewski 
 
 
 
 
 



                                                                                       Załącznik Nr 9   
                   do Uchwały  Nr III/17/2006

          Rady Gminy Opinogóra Górna 
                                     z dnia 28  grudnia 2006 roku 
 

STATUT   SOŁECTWA 
 
 ROZDZIAŁ  I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

 Sołectwo Goździe zwane dalej sołectwem stanowi jednostkę pomocniczą 
gminy Opinogóra Górna dla wykonywania jej zadań i nie posiada osobowości 
prawnej. 
 

§ 2 
 
Sołectwo utworzone zostało na mocy Uchwały Nr IV/17/90 Rady Gminy 
Opinogóra Górna i swym zasięgiem obejmuje wieś Goździe. 
 

§ 3 
 
Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami ustaw, Statutu Gminy                  
i postanowień niniejszego statutu. 
 

ROZDZIAŁ  II 
Zakres działania i zadania sołectwa 

 
§ 4 

 
Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności: 

1) Zarząd przysługującym sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym 
mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła        
na zasadach określonych w niniejszym statucie, 

2) Utrzymanie porządku i czystości, 
3) Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz 

sołectwa, 
4) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-

oświatowych, sportowych i wypoczynkowych, 
5) Podtrzymywanie tradycji kulturalnych na terenie sołectwa, 
6) Współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych 

przedsięwzięć, 
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7) Opiniowanie uchwał organów Gminy związanych z warunkami bytowymi 
sołectwa, 

8) Występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa 
do Rady Gminy i Wójta Gminy, 

9) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy, 
10) Współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza 

organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

11) Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez 
Radę Gminy konsultacji społecznej, 

12) Wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi 
uchwałami. 

 
ROZDZIAŁ  III 
Organy Sołectwa 

 
§ 5 

 
Organami sołectwa są: 
 

1) Organem uchwałodawczym – Zebranie wiejskie, 
2) Organem wykonawczym  - Sołtys, którego działalność wspomaga Rada 

Sołecka, 
3) O ile w statucie jest mowa o sołtysie należy przez to rozumieć zastępcę 

sołtysa w przypadkach określonych w § 15. 
 

§ 6 
 

1) W celu właściwego i zgodnego z uchwałą zebrania - wykorzystanie 
środków finansowych wymienionych w § 13 ust. 2 i 3, oraz § 28 zebranie 
wiejskie wybiera komisję rewizyjną składającą się z  3 osób, 

2) Członkiem komisji rewizyjnej nie może być sołtys, zastępca sołtysa          
a także członek rady sołeckiej, 

3) Komisja rewizyjna może żądać przedłożenia dokumentów od sołtysa       
na okoliczność wydatkowania funduszy i sprawdzenia ich zgodności        
z uchwałą zebrania wiejskiego. W przypadku stwierdzenia niezgodnego    
z uchwałą zebrania wiejskiego, wydatkowania środków pieniężnych 
zawiadamia o tym radę sołecką a także Wójta Gminy. 

 
§ 7 

 
     Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata. 
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§ 8 
 
     Nadzór  nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy. 
 

§ 9 
 

1) Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub 
na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż        
2 razy w roku. 

2) Sołtys obowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny 
wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału             
w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane               
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

3) Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy 
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin. 

 
§ 10 

 
1) O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys      

w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia 
przyjęcie krótszego terminu. 

2) Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 
uprawnionych (kworum). 

3) Jeżeli w zebraniu w wyznaczonym przez sołtysa terminie nie wzięła 
udziału wymagana liczba mieszkańców, po odczekaniu pół godziny 
zebranie jest ważne i może podejmować uchwały. 

 
§ 11 

 
1) Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub jego zastępca. 
2) Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad. 

 
§ 12 

 
1) Z każdego zebrania sporządzony jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania i co najmniej 2 mieszkańców biorących udział 
w zebraniu. 

2) Do protokółu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących udział 
w zebraniu oraz listę zaproszonych na zebranie, a także podjęte uchwały. 
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§ 13 
 
Do wyłącznej właściwości zebrania należy: 
 

1) Wybór i odwołanie sołtysa, zastępcę sołtysa, rady sołeckiej i komisji 
rewizyjnej. 

2) Uchwalenie planu wydatkowania środków finansowych wydzielonych 
sołectwu w ramach budżetu gminy. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz 
sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym 
niniejszym statutem. 

4) Występowanie z opiniami i wnioskami do organów gminy. 
5) Inicjatywa uchwałodawcza do Rady Gminy. 
6) Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych 

sołectwa lub kilku sąsiadujących sołectw o podstawowym dla nich 
znaczeniu. 

7) Decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez 
mieszkańców wspólnych prac społecznie użytecznych. 

8) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy sołtysa z punktu 
widzenia interesów sołectwa. 

 
§ 14 

 
1) Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał. 
2) Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej 

za niż przeciw) w głosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa i niniejszy 
statut nie stanowią inaczej. 

3) Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego           
w każdej sprawie. 

4) Uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania. 
5) Uchwały sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach z czego jeden 

przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały do Wójta 
Gminy. 

6) Wójt Gminy, gdy uzna że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców 
lub została podjęta z naruszeniem prawa, przekazuje uchwałę Radzie 
Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie. 

7) O przekazaniu uchwały Radzie Gminy z przyczyn wymienionych w ust. 6 
Wójt Gminy informuje bezzwłocznie Przewodniczącego zebrania. 
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ROZDZIAŁ  IV 
Sołtys i Rada Sołecka 

 
§ 15 

 
1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) przewodniczenie zebraniu i radzie sołeckiej, 
2) zawiadamianie mieszkańców o terminie, miejscu i tematyce zebrania, 
3) wykonywanie uchwał zebrania, 
4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 
5) opracowywanie przy współudziale rady sołeckiej projektów uchwał 

zebrania, 
6) wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, 
7) współpraca z organami gminy. 

2. Rada Gminy może upoważnić sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw         
    z zakresu administracji publicznej. 
 

§ 16 
 
W razie nieobecności sołtysa (urlop, choroba lub inna przyczyna) zastępuje      
go zastępca sołtysa, przepisy § 15 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 17 
 
Sołtys pełni swoją funkcję społecznie. 
 

§ 18 
 

1) Rada sołecka jest organem opiniodawczo-doradczym sołtysa. 
2) Rada sołecka składa się od 3 do 5 osób. 
3) Radzie sołeckiej przewodniczy sołtys. 
4) Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb. 
5) W skład rady sołeckiej wchodzi również zastępca sołtysa. 

 
 

ROZDZIAŁ  V 
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa 

 
§ 19 

 
1) Wybory sołtysa, zastępcy sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej 

zarządza w drodze uchwały Rada Gminy. 
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2) Zebranie wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwołane jest 
przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala 
dzień, godzinę i miejsce zebrania. 

3) O dacie i miejscu zebrania zawiadamia mieszkańców sołectwa               
z upoważnienia Wójta Gminy, sołtys na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

4) Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 
przewodniczy ustępujący sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy. 

 
§ 20 

 
1) Wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej 

zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo 
wyborcze do rad gmin. 

2) Uprawnieni do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad. gmin. 

3) Kandydatami do organów sołectwa nie mogą być osoby skazane              
za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek. 

 
§ 21 

 
1) Dla dokonania ważnego wyboru organów sołectwa z zastrzeżeniem       

pkt. 2 na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu. 

2) W przypadku sołectwa liczącego poniżej 100 mieszkańców uprawnionych 
do wzięcia udziału w głosowaniu, dla dokonania ważnego wyboru 
organów sołectwa wymagana jest osobista obecność co najmniej             
10 mieszkańców, 

3) O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum 
wybory w nowym terminie po odczekaniu pół godziny mogą być 
przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

 
§ 22 

 
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród 

uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do organów sołectwa. 

2) Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz 
sporządzenie protokółu o wynikach wyboru. Protokół podpisują 
członkowie komisji. 
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§ 23 
 
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów. 

§ 24 
 

1) Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie 
wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy. 
Odwołanie z inicjatywy zebrania wiejskiego wymaga zatwierdzenia przez 
Radę Gminy. 

2) Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3) Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed 
upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa. 
Przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 25 

 
1) W razie odwołania sołtysa Rada Gminy zarządza niezwłocznie ponowne 

wybory. 
2) Ponowne wybory do rady sołeckiej zarządza sołtys. 
3) Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do upływy kadencji organów 

sołectwa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy. W tym przypadku 
obowiązki sołtysa pełni zastępca sołtysa lub wyznaczony przez Wójta 
Gminy członek rady sołeckiej. 

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
Zakres uprawnień do zarządu i korzystania z mienia komunalnego 

 
§ 26 

 
1) Sołectwu zachowuje przysługujące mu dotychczas prawa własności, 

użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane „mieniem 
gminy”. 

2) Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa       
do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego. 

 
§ 27 

 
Szczegółowy wykaz składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji 
sołectwa określa Rada Gminy odrębną uchwałą. 
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§ 28 
 

1) Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami osiąganymi z tytułu 
użytkowania mienia gminnego. 

2) Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu 
gminy. 

3) Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez 
Radę Gminy. 

 
 

ROZDZIAŁ  VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 29 

 
1) Na budynku w którym mieszka sołtys, wywieszona jest tablica koloru 

czerwonego z białym napisem „Sołtys”, oraz tablica do wywieszania 
ogłoszeń. 

2) Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego 
Rady. 

 
§ 30 

 
    Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. 
 

§ 31 
 
    W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Wójt Gminy. 
 

§ 32 
 
     Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Gminy. 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
                Jan Goździewski 
 
 
 
 
 


