
UCHWAŁA NR LII/292/2014
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Zakrzew.

Na podstawie art.35 ust. 1 oraz art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami uchwala się n/w statuty sołectw:

1) Statut Sołectwa Bielicha stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Statut Sołectwa Cerekiew stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Statut Sołectwa Dąbrówka Nagórna stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Statut Sołectwa Dąbrówka Podłężna stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Statut Sołectwa Golędzin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) Statut Sołectwa Gulin stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Statut Sołectwa Gulinek stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Statut Sołectwa Janiszew stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Statut Sołectwa Jaszowice stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10) Statut Sołectwa Legęzów stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11) Statut Sołectwa Milejowice stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12) Statut Sołectwa Mleczków stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

13) Statut Sołectwa Marianowice stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

14) Statut Sołectwa Natalin stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,

15) Statut Sołectwa Nieczatów stanowiący załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,

16) Statut Sołectwa Kolonia Piaski stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,

17) Statut Sołectwa Taczów stanowiący załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

18) Statut Sołectwa Wacyn stanowiący załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

19) Statut Sołectwa Zakrzew stanowiący załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

20) Statut Sołectwa Zakrzew-Kolonia stanowiący załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

21) Statut Sołectwa Zakrzewska Wola stanowiący załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

22) Statut Sołectwa Zatopolice stanowiący załącznik nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 27/1990 Rady Gminy Zakrzew z dnia 21 grudnia 1990 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA BIELICHA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Bielicha stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Bielicha .

§ 2. 1. SOŁECTWO Bielicha jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Bielicha działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Bielicha obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Bielicha

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA CEREKIEW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Cerekiew stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Cerekiew .

§ 2. 1. SOŁECTWO Cerekiew jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Cerekiew działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Cerekiew obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Cerekiew 
i Zdziechów.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA DĄBRÓWKA NAGÓRNA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Dąbrówka Nagórna stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Dąbrówka Nagórna .

§ 2. 1. SOŁECTWO Dąbrówka Nagórna jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której 
podstawowym celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy 
Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Dąbrówka Nagórna działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Dąbrówka Nagórna obejmuje swoim obszarem działania, wieś: 
Dąbrówka Nagórna.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Dąbrówka Podłężna stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Dąbrówka Podłężna .

§ 2. 1. SOŁECTWO Dąbrówka Podłężna jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której 
podstawowym celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy 
Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Dąbrówka Podłężna działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Dąbrówka Podłężna obejmuje swoim obszarem działania, wieś: 
Dąbrówka Podłężna.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 5



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA GOLĘDZIN.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Golędzin stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Golędzin .

§ 2. 1. SOŁECTWO Golędzin jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Golędzin działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Golędzin obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Golędzin.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA GULIN

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Gulin stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Gulin .

§ 2. 1. SOŁECTWO Gulin jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Gulin działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Gulin obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Gulin.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA GULINEK

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Gulinek stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Gulinek .

§ 2. 1. SOŁECTWO Gulinek jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Gulinek działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Gulinek obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Gulinek i Kozia 
Wola.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA JANISZEW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Janiszew stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Janiszew .

§ 2. 1. SOŁECTWO Janiszew jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Janiszew działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Janiszew obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Janiszew.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 5



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA JASZOWICE

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Jaszowice stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Jaszowice .

§ 2. 1. SOŁECTWO Jaszowice jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Jaszowice działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Jaszowice obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Jaszowice 
i Jaszowice - Kolonia.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA LEGĘZÓW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Legęzów stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Legęzów .

§ 2. 1. SOŁECTWO Legęzów jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Legęzów działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Legęzów obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Legęzów.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA MILEJOWICE

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Milejowice stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Milejowice .

§ 2. 1. SOŁECTWO Milejowice jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Milejowice działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Milejowice obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Milejowice.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA MLECZKÓW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Mleczków stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Mleczków .

§ 2. 1. SOŁECTWO Mleczków jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Mleczków działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Mleczków obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Mleczków.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA MARIANOWICE

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Marianowice stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Marianowice .

§ 2. 1. SOŁECTWO Marianowice jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Marianowice działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Marianowice obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Marianowice.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 1



2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA NATALIN

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Natalin stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Natalin .

§ 2. 1. SOŁECTWO Natalin jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Natalin działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Natalin obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Natalin i Podlesie 
Mleczkowskie.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA NIECZATÓW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Nieczatów stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Nieczatów .

§ 2. 1. SOŁECTWO Nieczatów  jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Nieczatów działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Nieczatów obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Nieczatów 
i Kozinki..

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KOLONIA PIASKI

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Kolonia Piaski stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Kolonia Piaski .

§ 2. 1. SOŁECTWO Kolonia Piaski  jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Kolonia Piaski działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Kolonia Piaski obejmuje swoim obszarem działania, wieś:Kolonia 
Piaski, Gózdek, Gustawów, Sosnowica.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 3



6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA TACZÓW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Taczów stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Taczów .

§ 2. 1. SOŁECTWO Taczów jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Taczów działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Taczów obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Taczów i Wola 
Taczowska.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WACYN

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Wacyn stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Wacyn .

§ 2. 1. SOŁECTWO Wacyn jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Wacyn działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Wacyn obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Wacyn.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ZAKRZEW

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Zakrzew stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Zakrzew .

§ 2. 1. SOŁECTWO Zakrzew jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym celem 
działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Zakrzew działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Zakrzew obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Zakrzew.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 3



6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ZAKRZEW - KOLONIA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Zakrzew - Kolonia stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Zakrzew - Kolonia .

§ 2. 1. SOŁECTWO Zakrzew - Kolonia jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której 
podstawowym celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy 
Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Zakrzew - Kolonia działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Zakrzew - Kolonia obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Zakrzew 
- Kolonia.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,

Id: 352CEC40-C2BC-4AE7-995D-165273CC9472. Podpisany Strona 3



6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ZAKRZEWSKA WOLA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Zakrzewska Wola stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Zakrzewska Wola .

§ 2. 1. SOŁECTWO Zakrzewska Wola jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której 
podstawowym celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy 
Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Zakrzewska Wola działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Zakrzewska Wola obejmuje swoim obszarem działania, wieś: 
Zakrzewska Wola.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.
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§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
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2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr LII/292/2014

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 3 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA ZATOPOLICE

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Zatopolice stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi SOŁECTWO Zatopolice .

§ 2. 1. SOŁECTWO Zatopolice jest jednostką pomocniczą Gminy Zakrzew, której podstawowym 
celem działania jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy Zakrzew.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Zatopolice działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- statutu Gminy Zakrzew,

- niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa Zatopolice obejmuje swoim obszarem działania, wieś: Zatopolice.

§ 4. Niniejszy statut określa:

1. Zadania i organizacje sołectwa i zakres działania,

2. Organy sołectwa i zakres ich kompetencji,

3. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami i statutem 
gminy na rzecz organów gminy, a w szczególności:

1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach: tworzenia, łączenia, podziału oraz 
likwidacji sołectwa, zmiany granic lub nazwy sołectwa, nadania i zmiany statutu sołectwa, przekazania 
lub odebrania sołectwu mienia komunalnego będącego własnością gminy,

2. Występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa, których załatwienie wykracza poza 
możliwości sołectwa.

3. Współpraca z radą gminy,

4. Współpraca z własnymi jednostakami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5. Organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7. Zarządzanie posiadanym mieniem sołeckim i przekazanym sołectwu mieniem komunalnym.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

§ 7. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie 
uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa,
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2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa do rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

3) wyrażanie stanowiska lub wydanie opinii sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub 
gdy o zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej.

3. Uchwały, opinie i stanowiska zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do 
rozpatrzenia radzie gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze,

2. Mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim posiada prawo do:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) kandydowania na stanowiska w organach sołectwa i zgłaszania kandydatur na te stanowiska.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy w miarę potrzeb lub na 
wniosek organów gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania 
uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys,

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad,

3. Projekt porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowany przez sołtysa przedstawia zebraniu 
przewodniczący obrad,

4. Osoby uczestniczące w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
z zastrzeżeniem § 20 ust.1,

2. Protokoł z zabrania i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania,

3. Uchwały i protokoł z zebrania wraz z listą obecności sołtys zobowiązany jest przekazać wójtowi 
gminy w terminie 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 13. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy,

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
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3) współpraca z organami gminy,

4) udział w naradach zwoływanych przez wójta,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności sołeckiej,

7) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie obronności, ochrony pożarowej, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków,

8) doręczanie pism urzędowych i decyzji dotyczących wymiaru podatków i innych.

§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może 
również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

§ 16. 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób i jest organem wspomagającym sołtysa,

2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

§ 17. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funcji, a w 
szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i projektów uchwał,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących 
sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

§ 18. Działalność organów sołectwa, w tym sołtysa oraz rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na czteroletnią kadencję,

2. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego sołtysa oraz nowo wybraną radę sołecką,

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt tak, aby mogły one odbyć się nie poźniej niż 
w ciągu czterech miesięcy od dnia pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy zwołanej po wyborach,

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez wójta, który 
w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O terminie i miejscu 
zebrania wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 20. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest na zebraniu wiejskim 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum dopuszcza się przeprowadzenie 
wyborów w tym samym dniu, po niezbędnej przerwie organizacyjnej, bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu,

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

5. Kandydatami na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej mogą być stali mieszkańcy sołectwa 
uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu wiejskim,
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6. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane są wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać 
listę obecności przygotowaną przez wójta. Odmowa podpisu list skutkuje utratą prawa do głosowania,

7. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia prawa do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród 
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa i do rady sołeckiej,

3. Wybór członków komisji następuje łącznie, w głosowaniu jawnym,

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej),

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów - protokoł podpisują wszyscy członkowie komisji 
obecni przy jego sporządzaniu.

5. Za wybranego na funkcję sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa sie tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów,

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, 
głosowanie przeprowadza się ponownie, ale nie więcej, niż dwukrotnie.

§ 22. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku::

1) śmierci,

2) utraty prawa wybieralności,

3) zrzeczenia się,

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 23. 1. Wygaśnięcie mandatu w związku z § 11 pkt 1 - 3 stwierdza zebranie wiejskie,

2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta lub rady gminy.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać 
zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek sołtysa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania sołtysa, wójt zarządza ponowne wybory,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej, niż 
6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni jeden z członków rady sołeckiej wskazany przez 
radę sołecką.

§ 25. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 26. 1. Do kompetencji rady gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na tryb przeprowadzenia i wynik wyborów sołtysa i rady sołeckiej,

2) kontrola gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu,

3) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.
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2. Rada Gminy może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. Rada Gminy swoje uprawnienia wykonuje poprzez komisje rady,

2. Komisje rady gminy mogą przeprowadzać kontrole w sołectwie, uczestniczyć w posiedzeniach rady 
sołeckiej, mają prawo dostępu do dokumentacji.

§ 28. Rada Gminy uwzględniając skargę na tryb przeprowadzenia lub wynik wyborów organów 
sołectwa unieważnia zaskarżoną czynność i nakazuje jej powtórzenie.

§ 29. Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1) rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa,

2) ocena zgodności z prawem uchwał zebrania wiejskiego.

§ 30. Wójt Gminy przedstawia zebraniu wiejskiemu odpowiedź w sprawie skarg na działalność 
sołtysa.

§ 31. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały 
zebrania.

2. Od zarządzenia wójta, o którym mowa w § 1, zebranie wiejskie może złożyć skargę do rady gminy 
w terminie 30 dni.

§ 32. W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje wójt gminy.

§ 33. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
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