
UCHWAŁA NR XVIII/119/2012
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 , art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Jabłonna określają Statuty 
poszczególnych sołectw, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwala się statut sołectwa Chmiel Pierwszy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Uchwala się statut sołectwa Chmiel Drugi w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Uchwala się statut sołectwa Chmiel-Kolonia, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Uchwala się statut sołectwa Czerniejów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Uchwala się statut sołectwa Czerniejów-Kolonia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

6. Uchwala się statut sołectwa Jabłonna Pierwsza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

7. Uchwala się statut sołectwa Jabłonna Druga w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

8. Uchwala się statut sołectwa Jabłonna-Majątek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

9. Uchwala się statut sołectwa Piotrków Pierwszy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej 
uchwały. 

10. Uchwala się statut sołectwa Piotrków Drugi, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 10 do niniejszej 
uchwały. 

11. Uchwala się statut sołectwa Piotrków-Kolonia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do niniejszej 
uchwały. 

12. Uchwala się statut sołectwa Skrzynice Pierwsze w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do niniejszej 
uchwały. 

13. Uchwala się statut sołectwa Skrzynice Drugie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 13 do niniejszej 
uchwały. 

14. Uchwala się statut sołectwa Skrzynice-Kolonia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 14 do niniejszej 
uchwały. 

15. Uchwala się statut sołectwa Tuszów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały. 

16. Uchwala się statut sołectwa Wierciszów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 16 do niniejszej 
uchwały. 

17. Uchwala się statut sołectwa Wolnica w brzmieniu określonym w załączniku Nr 17 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/45/2003 z dnia 30.06.2003r. 
w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Dąbek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA CHMIEL PIERWSZY 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Chmiel Pierwszy jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Chmiel Pierwszy o obszarze 821 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA CHMIEL DRUGI 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Chmiel Drugi jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Chmiel Drugi o obszarze 1790 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności , a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA CHMIEL-KOLONIA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Chmiel-Kolonia jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Chmiel-Kolonia o obszarze 407 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności , a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA CZERNIEJÓW 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Czerniejów jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Czerniejów o obszarze 848 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności , a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 

Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YPWEF-HWGQN-AVKOJ-SGRMV-ECUNW. Podpisany



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA CZERNIEJÓW-KOLONIA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Czerniejów-Kolonia jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Czerniejów-Kolonia o obszarze 407 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA JABŁONNA PIERWSZA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Jabłonna Pierwsza jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Jabłonna Pierwsza o obszarze 699 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA JABŁONNA DRUGA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Jabłonna Druga jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Jabłonna Druga o obszarze 764 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA JABŁONNA-MAJĄTEK 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Jabłonna- Majątek jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Jabłonna- Majątek o obszarze 591 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA PIOTRKÓW PIERSZY 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Piotrków Pierwszy jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Piotrków Pierwszy o obszarze 1293 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YPWEF-HWGQN-AVKOJ-SGRMV-ECUNW. Podpisany



10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA PIOTRKÓW DRUGI 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Piotrków Drugi jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Piotrków Drugi o obszarze 1655 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA PIOTRKÓW-KOLONIA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Piotrków-Kolonia jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Piotrków-Kolonia o obszarze 266 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA SKRZYNICE PIERWSZE 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Skrzynice Pierwsze jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Skrzynice Pierwsze o obszarze 761 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA SKRZYNICE DRUGIE 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Skrzynice Drugie jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Skrzynice Drugie o obszarze 1117 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA SKRZYNICE-KOLONIA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Skrzynice-Kolonia jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Skrzynice Kolonia o obszarze 410 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA TUSZÓW 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Tuszów jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Tuszów o obszarze 627 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 

Id: YPWEF-HWGQN-AVKOJ-SGRMV-ECUNW. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YPWEF-HWGQN-AVKOJ-SGRMV-ECUNW. Podpisany Strona 3



3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA WIERCISZÓW 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Wierciszów jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wierciszów o obszarze 631 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVIII/119/2012

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA WOLNICA 

I. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej 

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Sołectwo Wolnica jest jednostką pomocniczą gminy Jabłonna 

2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wolnica o obszarze 119 ha. 

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach sołectwa. 

II. Organy sołectwa 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) sołtys – organ wykonawczy. 

2. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania stale zamieszkujący na terenie sołectwa. 

2. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

1. wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem 
kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, 

2. inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej, 

3. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność 
lub będącego w użytkowaniu sołectwa, 

4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalania rodzajów i wielkości tych 
wydatków zgodnie z budżetem gminy, 

5. decydowanie w sprawach planowania inwestycji sołeckich, 

6. podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy, 

7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność na wsi, 

9. występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, których 
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa, 
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10. wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta, a w szczególności: 

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów 
uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 

- zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

11. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych. 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, w formie uchwały decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

- z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, 

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

2. Prawo zwoływania zebrania wiejskiego przysługuje Radzie Gminy i Wójtowi. 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zawiadomiono w sposób 
zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed jego datą i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin 
zebrania tj. 15 minut później po upływie pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na liczbę jego 
uczestników. 

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys a przewodniczy jego obradom przewodniczący wybrany przez zebranych. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

5. Uchwały podpisuje sołtys, w terminie 7 dni od ich podjęcia przekazuje Wójtowi Gminy i ogłasza je 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. 1. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, 

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i organów gminy, 

4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

5) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, 

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa. 

2. Na zebraniu wiejskim Sołtys przedstawia informację o swojej działalności, a także o działalności Rady 
Sołeckiej. 

§ 12. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach organów Rady Gminy, na które 
otrzymał pisemne zawiadomienie, podczas których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa. 

2. Za udział w pracach organów Gminy sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy. 

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu jego obowiązków. 

§ 14. 1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 
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2. Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego 
samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem i przedstawić Radzie Gminy 
wniosek o jej uchylenie. Rada Gminy może uchylić uchwałę na wniosek Wójta na najbliższej sesji. 

3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, 
jeżeli swym postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego go w opinii środowiska i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie. 

4. Organy Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach sołectwa, dokonują oceny 
pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

III. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 16. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 17. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej 
w związku z upływem ich kadencji. 

2. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich. 

3. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. 

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

5. Obsługę i protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub osoba wyznaczona 
przez przewodniczącego zebrania. 

§ 18. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział co najmniej 1/5 mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

- rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz 
Przewodniczący Zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania przechowywany jest w Urzędzie Gminy. 

§ 20. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze. 

§ 21. 1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów wybory należy powtórzyć. 

3. Przy jednym zgłoszonym kandydacie wybrana zostaje osoba, która otrzymała zwykłą większość głosów 
„za”. 

§ 22. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane 
przez Sołtysa. 
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3. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w §18 Statutu. 

IV. Gospodarka Finansowa Sołectwa 

§ 23. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy, podlega nadzorowi Wójta Gminy 
oraz kontroli Rady Gminy. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale 
Rady Gminy. 

§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym Statutem. 

2. Mienie gminne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub 
stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Mienie gminne zarządzane przez sołectwo może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 
organów gminy. 

§ 25. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem gminnym przez sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne 
dla sołectwa, o których decyduje zebranie wiejskie. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 
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