
U C H w A Ł A |{rXL/ 2251 2006
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: określenia statutu sołectwa Stara Błotnica.

Na podstawie art. 35" ust.
gminnym (tekst jednolitl' Dz.
zmianami') - Rada Gminv lv

1 i 3 ustar,v1' z dnia 8 nrarca 1990r. o sanrorządzie
U. Nr 142. poz. 1591 z 2001r. z pożniejszymi
Starej Błotnicy uchlvala co następuje:

Po przeprou'adzenin konsultacji
orgarrizację i zakles działania tej
załączrriku do uchrvałr'.

$1
z mieszkańcami sołectlra
jednostki pornocniczej u

Stara Błotnica. ok.eśla
brzirlieniu określonr.nr'ul.

s2
Traci moc Uclrrt-ała Nr XVI/92/96 Rad1' Gnriny rt' Stat.ei Błotnic1. z dnia 26 krr.ietnia
1996 roktt \\. sprarvie: zatlł ierdzenia statutÓrł. sanlorza.du trrieszkańcórt u si dla
r,'n.sz'vstkic1r sołectw Z telenu grrrin1, Stara Błotrrica tt, części dotr czącej sołectrł.a Stara
Błotnica.

s3
Wvkonanie uchlt.ałv porł'ierza się Wójtowi Gniny Stara Błotnica.

$4
Uchrł'ała rł'chodzi w z-vcie po upłvrvie 1,ł dni od ogłoszenia rt'Dzieruriktl Urzędor,'r'nr
Woj ewództlł,.a N4azorvieckie go.

Przerr'odnicząc1'
Radr-Gminv
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STATUT SoŁECTwA

STARA BŁOTNICA

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sołectwo Stara Błotnica jest jednostkąpomocnicząGminy Stara Błotnica i obeimuje
obszar wsi Stara Błotnica.

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANO\^I SOŁECTWA

1. organami sołectwa są:
7) Zebrarue wiejskie - organ
2) SoĘs - organ

2' Działalność S ohysa wspomaga

s2
uchwałodawczy
wykonawczy
Rada Sołecka.

$3
1' W skład zebrarua rł,iejskiego wchodzą stali mieszkańcy sołectw.a, upralt,nieni

do głosowania.
2. StĄm mieszkańcem sołectwa jest osoba zameldowana na pob1t staĄ,i fakt,v-cznie

zamieszkująca na Ęm terenie.
3 . Zebr arnę wiej ski e prowadzi Przewo dni czący zebrani a wybran1' spo śrÓ d uc zestnikó w

zebtanta.

s4
SoĘs jest organem wykonawczym sołectwa i korzysta w swej działalności z ochrony
prawnej przystuguj ącej funkcj onariuszom publicznym.

ss
Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranychptzez zebranie wiejskie'

s6
1. Kadencja Sottysa i Rady Sołeckiej trwa4|ata.
2. Po upł1.wie kadencji SoĘsa i Rady Sołeckiej pełniąoni swojąfunkcję do czasu

wyboru nowego SoĘsa i Rady Sołeckiej'

$7
Do kompetencji zebrarna wiejskiego na|eŻą.
I. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
2. Wybieranie i odwobr,vanie Sołtysa i Rady Sołeckiej'
3 . P o dej mowani e uchwał dotyczących r o zp orządzania mi eniem komunalnym,

przęznaczonym do korzystani a przez Radę Gminy Stara Błotnica.
4' Dokonyrvanie okresowych ocen działalności SoĘsa i Rady Sołeckiej.
5. Starrowienie w irrrrych sprawach óotyczących sołectwa w ramach przepisórł'

ustawowych.



1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięó społecznych mających
na celu poplaw.ę warunków Ęcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowanje sołectwa na zevmąttz.
3. Przewodnj czen7ę Radzie Sołeckiej.
4. Rea1izacjauchwał organów gminy' ZębranlaWiejskiego i Rady Sołeckiej.
5. Prowadzenia zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia \il tym

środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazała sołectwu do korzystania.
Akceptowan i e dokument ow z Ęm mviązasrych.

6, opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawi e u|g z zakresu pod.atków,
opłat i irrnych nalezności.

7, Potwierdzenie okoliczności, lctórychprzy zaŁatwiaruu spra\Ą/ pTzezmieszkańcórł,
wymagaj ą przepisy prawa'

8. Występowąnie z wnioskami doĘczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańcórł,
oraz plowadzetie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

9. Stosowarrie w ramach sołectwa postanov'ień instrukcji kancelaryj nej oraztrybu
obiegu dokumentów finansowych zgodnie zwficznyml Skarbnika Gminy.

10' Sporządzante rozll'czen z finansowej działa]ności sołectrł,a.
11. Wykonywanie innych zadńnalezących do SoĘsa Z moc\I ogóJ:rie obowiązujących

przepisóu'(m. in. zakresie obronności ochrony p'poŻ., i:r]<asa niektórych pod.atkóv,.
i opłat , zapobiegania klęskom Ąrwiołowym otazusuwania ich skutkórł').

12. ZwoŁywani e zebrani a wiej skiego :
- z własnej inicjatywy co najmniej 2 ra4ł w roku,
- na wniosek 1/10 mieszkańców sołectwa uprarł'rrionych do głosowania,
- na wniosek Rady Sołeckiej,
- na wniosek Wojta iub Rady Gminy.

$e
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej na\eĘ:
1 . Przygotow1tvanie zebr an wiej skich i sporządzanie proj ektów- uchrł'ał'
2' Zbterante wniosków.i innych wystąpień mieszkańcÓw.w sprawach sołectrł'a'
3. Podejmowanie uchwał w sprawie ptzeaLaczęnia środkorł'finansow}'ch będ'ących

w dyspozycji sołectwa (zprzycbodów własnych i z budżetu gminy) oraz
' przekazywanie tych uchwał Sottysowi do reaIizacji.

4. Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wy.kraczającychpozamozliwości
ich reaiizacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanię działań społecznie ui1tecznych dla sołectwa i jego mieszkńców.

$10
Zebranle Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwĄ v,' głosowaniu jawnyrn, ał1'kłą
większością głosów.

$11
Głosowarrie tajne przeprowadza się w sprawie wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej.

ZASADY I TRYB wYBoRow oRGANow SOŁECTWA

$12
1. Dla dokonania ważnego wytoru SoĘsa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecnoŚć

co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2' o ile w Wznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby

mieszkańców, wybory w nowym terminie mogąbyć przeprowadzone bez względu



na liczbę obecnych na zebraniu.
3 . Uczestni cy zebr anla .wiej skiego maj ą obowiązek potwierdzić swój udział w zebran iu

podpisem na liście obecności'

s13
1. Wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej dokonuje zebtanlewiejskie spośród

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym bezpośrednim rlłyl<łą
większością głosów.

2. odwołanie SoĘsa i Rady Sołeckiej następuje w trybie właścirłym dla ich rłyboru'

$14
1. odwołanie SoĘsa, Rady Sołeckiej lub jej członka następuje:

- na umotywowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowan'ia mieszkańcórł,
sołectwa,

- na wnjosek Wójta Gminy.
2. Podstawą do wystąpienla z wnioskiem o odwołanie jest niew-r,kon1.wanie

obowią4ków' naruSzenie postanowień Statutu, popehienie przestępstrt,a z winy
umyślnej stw"ierdzone go prawomo cnym wyroki em s ąd.u'

ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWAI{YCH JEDNOSTCE PRZF]Z GMINĘ
ORAZ SPOSOB ICI{ REALIZACJI

sls
Rada Gminy moŻeptzekazać, sołectwu okreŚlone zadanlado realizacji' Zakres zadan
oraz sposób ich realizacji określa każdorazowo uchw-ała Rady Gmint.

ZAKRES I FORMY KONTROLI oRĄZ NADZoR
NAD DZIAŁN-NOŚCĘ SOŁECTWA

s16
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

$17
Rada Gminy kontroluje działalnośó sołectwa w zakresie zadńzleconych sołectwu do
realtzacji w drodze uchwał.
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

$18
wójt Gminy kontroluje działalnośó sołectwa w zakresie reallzacji zadań
uchwał Rady Gminy i w zakresie splaw. firransorłych'
Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informacje w tym
Wóitowi Gminv.

zleconych,

zakresie


