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PROJEKT 

Załącznik nr…………………………. 

do Uchwały Nr /………………………. 

Rady Gminy Jabłonna 

z dnia ………………….…………. 

 

 

Statut 

Sołectwa ……….. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Jabłonna w rozumieniu ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, ze zm.) 

nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Sołectwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

ustawy o samorządzie gminnym  oraz niniejszego Statutu. 

3. Niniejszy Statut określa: 

1) postanowienia ogólne; 

2) organizację i zakres działania sołectwa; 

3) ograny sołectwa, ich kompetencje i organizację; 

4) zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego oraz warunki ważności 

podejmowanych uchwał; 

5) zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

6) wybory uzupełniające sołtysów i Rad Sołeckich; 

7) zakres i formy kontroli i nadzoru organów gminy nad działalnością organów 

sołectwa; 

8) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób och realizacji; 

9) postanowienia końcowe. 

 

§ 2. 

           Ilekroć w Statucie mowa jest  o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jabłonna; 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jabłonna; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, ze zm.); 

4) Ogranach gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jabłonna oraz Radę 

Gminy Jabłonna;  

5) Organach sołectwa – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie jako organ 

uchwałodawczy oraz Sołtysa jako organ wykonawczy; 

6) Przewodniczącym Rady Gminy - należy przez to rozumieć Przewodniczącego 
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Rady Gminy Jabłonna; 

7) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Jabłonna; 

8) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jabłonna; 

9) Sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo ……………….; 

10) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa ………………; 

11) Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa 

……………………………; 

12) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa 

……………………………... 

 

§ 3. 

1. Nazwa wspólnoty  mieszkańców wsi brzmi: ………………………. 

2. Sołectwo Chmiel Drugi stanowią: obszar oraz mieszkańcy wsi ………………………….. 

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś …………….. o obszarze ………………  ha. 

 

 

Rozdział II 

Organizacja i zakres działania Sołectwa 

 

§ 4. 

1. Zadaniem Sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi 

 oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach  Sołectwa. 

2. Do zadań Sołectwa należy: 

1) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa względem ogranów Gminy  

i innych podmiotów życia publicznego; 

2) organizowanie zbiorowej działalności społecznej Sołectwa; 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy, 

placówkami służby zdrowia, innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, 

grupami zorganizowanymi mieszkańców, zainteresowanymi rozwiązywaniem spraw 

związanych z terenem działania Sołectwa; 

4) zgłaszanie wniosków do organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 

w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej; 

5) opiniowanie na wniosek organów gminy i innych podmiotów lub z własnej 

inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej; 

6) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i kształtowanie zasad współżycia 

społecznego; 

7) stymulowanie i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej 

i sportowej na swoim terenie; 

8) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających 

 do poprawy warunków życia mieszkańców. 

3. Zadania określone w ust. 2. Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji; 
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2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców; 

3) występowanie z wnioskami do Wójta i Rady Gminy o rozpatrzenie spraw,  

których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 

4) współpracę z Radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań 

z mieszkańcami i dyżurów radnych oraz kierowanie  do nich wniosków dotyczących 

Sołectwa. 

 

Rozdział III 

Zebranie Wiejskie, Sołtys jako organy Sołectwa oraz Rada Sołecka jako podmiot 

doradczy oraz ich kadencyjność oraz kompetencje 

 

§ 5. 

1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie; 

2) Sołtys. 

2. Rada Sołecka składająca  jest podmiotem doradczym, który wspomaga Sołtysa. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć  lat od chwili wyboru. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka wykonują obowiązki do dnia nowych 

wyborów. 

5. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu  Sołtysowi w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentację, pieczęcie Sołectwa oraz mienie ruchome 

użytkowane w Sołectwie w terminie 30 dni od dnia wyboru. Przy czym, pieczęć imienną 

ustępujący Sołtys zdaje Wójtowi Gminy niezwłocznie od dnia ustąpienia ze stanowiska. 

6. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady 

Sołeckiej następuje w przypadkach: 

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

2) śmierci; 

3) utraty prawa wybieralności; 

4) odwołania. 

 

§ 6. 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia odbycia zebrania. 

2. O sposobie załatwienia sprawy informuje się na Zebraniu Wiejskim poprzez Sołtysa lub 

w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

 

§ 7. 

 Do zadań Sołtysa należy: 

1) przygotowanie i zwoływanie zebrań wiejskich; 

2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii  w  formie 

uchwał w sprawach należących do kompetencji  Sołectwa; 

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz działanie stosowne do wskazań 
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Zebrania Wiejskiego; 

4) gospodarowanie  majątkiem sołectwa; 

5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na  zewnątrz oraz wobec Rady Gminy 

 i Wójta Gminy; 

6) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania aktywności mieszkańców 

służącej poprawie warunków życia w Sołectwie; 

7) uczestniczenie w naradach i zebraniach Sołtysów zwoływanych okresowo 

 przez Wójta Gminy; 

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców 

oraz prowadzeniu działalność interwencyjnej w tym zakresie; 

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej; 

10) kontrolowanie i nadzorowanie mienia komunalnego na terenie Sołectwa; 

11) gromadzenie dokumentacji sołeckiej, a w szczeglności Statutu, protokołów i uchwał 

z Zebrań Wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, sprawozdań i innych ważnych 

dokumentów Sołectwa oraz przekazywanie uchwał, wniosków i protokołów 

z Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy; 

12) informowanie  mieszkańców o wszystkich istotnych dla Gminy i Sołectwa 

sprawach; 

13) gospodarowanie środkami z funduszu sołeckiego, na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami; 

14) współdzialanie i współpraca z organami Gminy, Radą Sołecką, Radnymi 

i mieszkańcami w zakresie podległych zadań.  

 

§ 8. 

 Do kompetencji Zebrania Wiejskiego  należy: 

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz odwołanie 

sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej; 

2) doradztwo w sprawie administrowania obiektami użyteczności publicznej 

w sołectwie w uzgodnieniu z Sołtysem; 

3) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi  Sołectwami; 

4) współpraca z organizacjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w tym 

branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi; 

5) występowanie do Rady Gminy i Wójta w sprawach dotyczących społeczności 

lokalnej; 

6) opiniowanie na wniosek Rady Gminy projektów jej uchwał; 

7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w oparciu  

o przepisy ustawowe.  

 

§ 9. 

1. Zebranie Wiejskie wybiera 4 osobową Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa 

w wykonywaniu jego obowiązków zgodnie z § 14. 
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2. Rada Sołecka na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 

który kieruje pracami Rady Sołeckiej. 

3. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością 

głosów w głosowaniu  jawnym. 

4. Rada Sołecka pełni swe funkcje  nieodpłatnie. 

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na pół roku. 

6. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa tj.  

w szczególności: 

1) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 

mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań; 

2) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi w celu realizacji 

wspólnych zadań. 

7. O terminie posiedzenia Rady Sołeckiej Sołtys zawiadamia Przewodniczącego Rady 

Sołeckiej, który zawiadamia o terminie posiedzenia pozostałych członków Rady 

Sołeckiej. 

 

§ 10. 

1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, ma 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na 

obszarze Sołectwa. 

2. Przy ustaleniu faktu stałego zamieszkiwania stosuje się art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r . – kodeks cywilny, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

3.  Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkujący 

dane Sołectwo uprawnieni do głosowania. 

4. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć inne osoby niż wskazane w ust. 3 bez prawa 

do głosowania. 

5. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;  

3) na wniosek Wójta lub Rady Gminy.  

6. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w  roku. 

7. Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej 

w drodze ogłoszenia, w terminie co najmniej 7 dni przed zebraniem. 

8. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli: 

1) mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego 

Statutu; 

2) w pierwszym terminie został spełniony warunek udziału co najmniej 1/5  

uprawnionych mieszkańców. 

9. W przypadku braku niezbędnego quorum podczas pierwszego terminu Zebrania 

Wiejskiego drugi termin odbywa się nie wcześniej niż  po upływie 15 minut 

 od pierwszego terminu, przy czym, w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest 
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prawomocne bez wzgledu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców. 

 

§ 11. 

1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i prowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego 

zebrania, a w przypadku jego nieobecności kolejno najstarszy wiekiem członek Rady 

Sołeckiej lub inny mieszkaniec Sołectwa wybrany przez Zebranie Wiejskie.  

2. Przewodniczący zebrania wybierany jest w drodze jawnego głosowania zwykłą 

większością głosów. 

3. Do sporządzenia protokołu z zebrania wybierany jest protokolant w drodze jawnego 

głosowania zwykłą większością głosów. 

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego 

 przez Sołtysa na początku zebrania. 

5. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego z inicjatywy Wójta Gminy, projekt porządku 

obrad przygotowuje Wójt Gminy. 

6. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej  

 

§ 12. 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w formie zarządzenia. 

2. Harmonogram zebrań wyborczych ustala Wójt  Gminy. 

3. Zebrania wyborcze na nową kadencję przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 

miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję. 

 

§ 13. 

Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi do 

czasu wyboru Przewodniczącego Sołtys poprzedniej kadencji. 

 

§ 14. 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Zebranie Wiejskie spośród  

uprawnionych do głosowania uczestników  w liczbie co najmniej 3 w drodze jawnego 

głosowania zwykłą większością głosów. 

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

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) rejestracja zgłoszeń kandydatów; 

2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania; 

3) ustalenie i ogłoszenie jego wyników; 

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie 

Komisji oraz Przedowniczący Zebrania. 
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4. Protokół z przeprowadzonych wyborów wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik 

do protokołu z Zebrania Wiejskiego, który jest przekazywany przez Przewodniczącego 

Zebrania Wiejskiego  protokołem Wójtowi Gminy. 

 

§ 15. 

1. Kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wybierają uprawnieni do 

głosowania stale zamieszkujący mieszkańcy Sołectwa. 

2. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. 

4. Członkami Rady Sołeckiej zostają cztery osoby, które uzyskały największą liczbę 

ważnie oddanych głosów. 

5. W przypadku, gdy kandydaci podczas wyborów otrzymali taką samą ilość głosów 

przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej liczbie 

głosów. 

 

§ 16. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko ważności 

wyborów z powodu naruszenia zapisów postanowień niniejszego rozdziału. 

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu, o którym mowa w § 10 ust. 1 

niniejszego Statutu. 

3. Protest wnosi się do Wójta w formie pisemnej, który jest organem właściwym do jego 

rozstrzygnięcia. 

4. Protest powinien zawierać konkretne zarzuty niezgodności przeprowadzenia wyborów 

zgodnie z zapisami rozdziału IV oraz przedstawione dowody na ich poparcie.  

5. Wójt rozstrzyga protest w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia. 

6. Na rozstrzygniecie Wójta służy zażalenie do Rady Gminy wniesione w terminie 7 dni  

od daty dostarczenia wnoszącemu protest rozstrzygnięcia Wójta, o którym mowa w ust. 

5. 

7. W przypadku uznania protestu za zasadny, Wójt zarządza ponowne wybory, do których 

stosuje się odpowiednio przepisy Statutu. 

 

Rozdział V 

Zasady i tryb odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i wybory uzupełniające 

 

§ 17. 

1. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może złożyć do Wójta  każdy 

stale zamieszkujący mieszkaniec Sołectwa, przy czym wniosek ten musi zawierać 

uzasadnienie i być poparty podpisami co najmniej 30% osób uprawnionych do 

głosowania w Sołectwie. 

2. Zebranie Wiejskie w celu odwołania  Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej zarządza Wójt 

 w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa 

w ust.2. 

3. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej zostanie odwołany o ile za ich odwołaniem opowie się 
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50% + 1 ważnie oddanych głosów przy frekwencji nie niższej niż 40% uprawnionych 

 do głosowania wyborców danego Sołectwa. 

4. Jeżeli w trakcie kadencji zmniejszy się ilość członków Rady Sołeckiej, jej skład 

uzupełnia się o osobę następną, która w wyborach uzyskała najwiekszą liczbę głosów 

 i wyraziła na to zgodę. W przypadku braku takiej osoby przeprowadza się wybory 

uzupełniające skład Rady Sołeckiej.  

5. Wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej nie przeprowadza się jeżeli pozostało do 

zakończenia kadencji mniej niż 6 miesięcy.  

 

 

Rozdział VI 

Gospodarka  finansowa Sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego 

 

§ 18. 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego stanowi Rada Gminy w drodze 

uchwały. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowaia tym funduszem określa 

odrębna ustawa. 

4. Zasady i tryb wydatkowania środków z funduszu sołeckiego określa odrębne zarządzenie 

Wójta Gminy. 

 

§ 19. 

1. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do 

gospodarowania przez Wójta lub Radę Gminy jego przeznaczenie, zasady rozliczeń 

miedzy Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa zarządzenie Wójta Gminy lub 

uchwała Rady Gminy. 

2. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego miania oraz właściwe jego 

wykorzystanie. 

 

Rozdział VI 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa, zakres zadań przekazywanych 

Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji 

 

§ 20. 

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje  Rada Gminy i Wójt Gminy. 

2. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa, o których mowa w ust. 1 

mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach 

Rady Sołeckiej. 

3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, organy kontroli i nadzoru nad 

działalnością Sołectwa mogą delegowć swoich przedstawicieli. 
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4. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem 

i przekazuje Radzie Gminy celem zajęcia stanowiska ze stwierdzeniem nieważności 

włącznie.  

5. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego orzeka Rada Gminy w formie uchwały. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21. 

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 

 

 

 


