Załącznik
do uchwały
Rady Gminy Rozogi
z dnia

STATUT SOŁECTWA WYSTĘP
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Mieszkańcy sołectwa Występ stanowią jego wspólnotę lokalną.
§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Rozogi.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Występ.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.
2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach sołectwa,
2) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego,
3) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców sołectwa,
4) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej,
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków
sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
7) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem w rozpatrywaniu spraw
związanych z funkcjonowaniem sołectwa,
8) wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię
zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
2. Sołectwo decyduje o kierunkach, zakresie i formach działań społecznych.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie

§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2 dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
3) stanowienie w istotnych sprawach dotyczących sołectwa,
4) przeznaczanie środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa, w tym uchwalenie
zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
§ 8.1. Każdy ma prawo uczestnictwa w zebraniu wiejskim.
2. Osoby uczestniczące w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście
obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności
jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Prawo do głosowania mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,
3) na wniosek organów gminy,
4) na wniosek Rady Sołeckiej.
2. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców i Wójta winno odbyć się w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 10. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
§ 11. 1. Zebranie jest ważne, gdy o terminie i miejscu zebrania mieszkańcy zostali
prawidłowo poinformowani zgodnie z wymogami statutu.
2. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
§ 12. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i
ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka
§ 13. Do zadań sołtysa należy:
1) przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich,
2) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów uchwał i opinii,
3) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
4) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

5) gospodarowanie majątkiem sołectwa,
6) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie,
7) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa,
8) udział w sesjach Rady Gminy.
§ 14. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
3. Rada Sołecka wybiera ze swego składu przewodniczącego Rady Sołeckiej.
Przewodniczący Rady Sołeckiej pełni obowiązki sołtysa w czasie jego dłuższej nieobecności
lub choroby.
§ 16. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i wspomaga działalność sołtysa.
§ 17. 1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
2) inicjowanie działań społecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
3) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu spraw sołectwa.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb. Sołtys może zasięgać
opinii Rady Sołeckiej w sprawach działalności społeczno-gospodarczej sołectwa.
Rozdział 5.
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 18. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej winny odbyć się nie później niż w terminie 6 mcy od dnia wyboru Rady Gminy następnej kadencji.
2. Pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 3
miesięcy od podjęcia uchwały o powołaniu sołectwa.
§ 19. 1. Zebranie, na którym ma być wybrany sołtys i rada sołecka zwołuje Wójt
określając miejsce, dzień i godzinę oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania, o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości
mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 20. 1. Do dokonywania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/10 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej.
2.

Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10
mieszkańców uprawnionych do głosowania, sołtys może zarządzić odbycie następnego
zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu, bez
względu na liczbę osób uczestniczących.
§ 21. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród
uprawnionych uczestników zebrania. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na
sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania tajnego,
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji.
§ 23. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
§ 24. 1. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na sołtysa i
przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 25. 1. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią sołectwa.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania, przy
nazwisku jednego z kandydatów na sołtysa i przy nazwiskach kandydatów na członka rady
sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za
głos nieważny.
3. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Za wybranych członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali
największą liczbę głosów.
5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów na sołtysa lub członka
rady sołeckiej głosowanie powtarza się z udziałem tych kandydatów.
§ 26. 1.Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu
zebrania.
2. Karty do głosowania z wyborów nie podlegają archiwizowaniu i przechowuje się w
Urzędzie Gminy przez okres 6 miesięcy od dnia wyborów.
§ 27. 1. Mieszkańcy sołectwa mogą odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej przed
upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i
uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji mogą dokonać mieszkańcy sołectwa z
własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta albo Rady Gminy.
3. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje na zebraniu w trybie przewidzianym dla
wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
4. Mieszkańcy sołectwa mogą odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem
kadencji większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania mieszkańców.
5. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 28. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Wójt zwołuje zebranie dla wyboru
nowego sołtysa.

§ 29. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej
Rady przeprowadzane są na zebraniu zwołanym przez sołtysa według zasad określonych w
niniejszym statucie.
§ 30. 1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni
od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia
statutu.
2. Protest rozpatruje Wójt w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o
odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.
3. W przypadku unieważnienia wyborów Wójt zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty
unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.
Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością sołectwa i gospodarowanie majątkiem sołectwa
§ 31. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
§ 32. 1. Sołtys przedkłada Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od ich
podjęcia.
2. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem.
§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Sołectwo zarządza i administruje składnikami mienia powierzonymi do korzystania.
3. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania może nastąpić
na wniosek sołectwa.
4. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Gminy
odrębną uchwałą.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 34. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

