
U C H w A Ł A 1\rXL/ 2261 2006
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: olaeślenia statutu sołectu,aCzyzowka .

Na podstalł'ie afi. 35' ust. 1 i 3 usta\ĄT' z dnja 8 narca 199fu. o sanrorz4dzie
gminriym (tekst jedriolit-v Dz. U. Nr I1f . poz. 1591 z 2.001r, z pózniejszirni
zmianami) * Rada Gmin1'rv Starej Błotnicy uchq'ala co następuje:

s1
Po przeplo\Ą'adzeniu korrsultacji z tnl'eszkaiicami sołectrr a Cz1'zóu.ka. określa
organizację i zakr.es działania tej jednostki pornocniczei rł- br.zmieniu określon1'nr w-
załąc zntku do uchrł'.ały'

s2
Traci moc Uchrł.ała Nr XVI/92/96 Rad}'Gminv rr'Starej Błotnicr' z dnia 26 klł'ietnia
1996 roku w sprar,r'ie: zatr'r.ierdzenia Statutów samorządu nieszkalicórt rł.si dla
rł,szystkiclr sołectrt Z terenu gmirr1 Stara Błotnica r,t' części dot1'czącej sołectrva
Czyzowka.

$3
Wykonanie uchrł.ałr' pol'n.ierza si ę Woj toił'i Gmin1'. Stara Błotliic a.

$4
Uchwała r,ł'chodzi w z1'cie po trpł1'rł-ie 14 dni od ogłoszelria w Dzieruriku Urzędorł1'm
Woj ewodztlr,a Mazowieckiego.

Przerł'odnicząc1.
Badv Cnlinr
/

-  . " , '^  ' -  /
Leszek Szczepanonski



STATUT SoŁECTwA

CZYZOWKA

POSTANOWIENIA OGOLI{E

s1
Sołectwo CzyŻowka jest jednostkąpomocnlcząGminy Stara Błotnica i obejmuje
obszar wsi Czyzówka.

ORGANIZACJA I ZADANIA oRGANow SOŁECTWA

s2
1' organami sołectw.a są:

1) Zebranie wiejskie - or-qan uchwałodawczy
2) Sottys - organ wykonawczl'

2' Dzlałalność Sołt-vsa \Ąrspomaga Rada Sołecka.

s3
1. W skład zebrania wiejskiego rł'clrodzą stali mieszkańc1' sołectrł.a. uprarvnieni

do głosowania'
2. Stałym mieszkańcem sołectwa jest osoba zameldowana na pob1't stał.v i fakt-vcznie

zarnieszkująca na tym terenie.
3. Zebranie rł'ieiskie prowadzi Przer'v-odnicząc>| zebraniawybran1,spośród uczestników

zebranta.

$4
Sołtys jest organem rłykonawczym sołectwa i korzysta \\. S\Ą/ej działalności z ochron'v
praw,nej prz.v słu guj ącej funkcj onariuszom pub 1 i c znym.

$s
Rada Sołecka składa się z 3 członkór,t,rłybieran,vchprzez zebranie rł'iejskie.

s6
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 |ata.
2. Po upływ.ie kadencji Sołt5'sa i Rad-v Sołeckiej pełnią oni swoją furrkcję do czasu

wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

$7
Do kompeterrcji zebrarria wiejskiego naleią:
1. Zajmowanie stanorł''iska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego nrieszkańcórł,.
2. Wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3 . Podej mowanie uchwał dotyczących r ozporządzania mieniem komunalnym.

przeznaczonym do korzystania ptzez Radę Gminy Stara Błotnica'
4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie w-innych sprawach dotyczących sołectwa w.ramach przepisów

ustawowych.

$8



1. organizowanie i koordynowanie inicjaĘw i przedsięwzięó społecznych mających
na celu poprawę warunków Ęcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowanie sołectwa na zeumątrz'
3. p12gv/gdni ezen7e Radzie Sołeckiej.
4, Realizacjauchwał organów gminy, ZebraruaWiejskiego i Rady Sołeckiej.
5. Prowadzenia zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mięnia w tym

środkami finansowymi, klóre Rada Gminy przekazała sołechvu do korzystania.
Akceptowanie dokumentów z tym zvviązarty ch.

6, opiniowanie wniosków mieszkańców sotectwa w sprarł'ieu\gz zakresu podatków,
opłat i innych nalezności.

7, Potwierdzenie okoliczności,lctórychprzy załatwianiu Spra\Ąi przezmieszkańcow
wymagaj ą przepisy pra\Ąra.

8. Występowatie z u.lrioskami doĘczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańcórł,
oIaZ prowadzenie działajności interwencyjnej w tym zakresie.

9. Stosowanie w ramach sołecfwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu
obiegu dokumentów finansowych zgodnie zwficznymi Skarbnika Gminy.

10. Sporządzaile rozltczen z firransowej działalności sołectn'a.
11. Wykonywanie innych zadńnalezących do SoĘsa zmocy ogolnie obowiązujących

przepisów (m' in. zakresie obronności ochrony p.poŻ., furkasa nietctórych podatków
i opłat , zapobiegarria klęskom Ą.rviołowym oIazu5gwania ich sk-utkow).

12. ZwoŁywani e zebranj a wiej skiego :
- z w.łasnej inicjatywy co najmniej 2 razy w roku,
- na wniosek 1/10 mieszkańcórł' sołectwa uprawnionych do głoson'ania,
- na wniosek Rady Sołeckiej.
- na wniosek Wójta 1ub Rady Gminy.

se
Do zadń i kompetencji Rady Sołeckiej naleĘ:
1' Przygotow}.warrie zebr ń wiej skich i sporządzanie proj ektón' uchwał.
2. Zbterante wniosków i innych wystąlień mieszkńcóu,'w spralvach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie pTzemIaczęnia Środkóv,finansowych będących

w dyspozycji sołectwa (zprzycbodów własnych i z budietu gminy) oraz
, ptzekazywanie Ęch uchwał SoĘsowi do realizacji.

4. Sporządzanie projektów wystąpień w splawach wykraczających pozamoŻIiwoŚci
ichrealtzacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanię działań społecznie uzytecznych dla sołęctwa i jego mieszkańców.

$10
Zebrarlte Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwĄ w głosowaniu jawn;..m, zrłykłą
większoŚcią głosow.

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

ZASADY I TR\.B wYBoRow oRGANÓw soł,ECTwA

$12
1. Dla dokonania waznego wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność

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

mieszkańców, wybory w nowym terminie mogąbyć przepro\^iadzone bez względu



naIiczbę obecnych na zebraniu.
3. Uczestnicy zebranla wiejskiego mająobowiązek potwierdzić swój udział.y7 2ęfo1aniu

podpisem na liście obecności.

$13
1' Wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej dokonuje zebtariewiejskie spośród

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym bezpośrednim nvyĘą
większością głosórł'.

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

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

- na umotywowany wniosek 1/10 upraumionych do głosowania mieszkańców
sołectwa-

- na wniosek Wójta Gminy.
2. Podstawą do wystąpi eria z wnioskiem o odwołanie j est niew1,kon1.wan j ę

obowiązków, naruszenie postanowień Stafutu, popeŁrienie przestępstwa z winy
umyślaej stwierdzonego prawomocn}m wyrokiem sądu.

ZAI(RES ZADAŃ PRZEKAZYWAI{YCH JEDNOSTCE PRZFjZ GMINĘ
ORAZ SPOSÓB ICH REALTZACJI

$ls
Rada Gminy moŻe ptzekazać sołectwu określone zadaria do realizacj t. Zafues zadan
oraz sposób ich realizacji określakażdorazowo uchwała Rady Gminy.

ZAXRES I F'ORN{Y KONTROLI ORAZ NADZOR
NAD DZIHł.1.J'NOŚCIA SOŁECTWA

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

s17
Rada Gminy kontroluje działalaośó sołectwa w zakresie zadńzieconych sołectwu do
realizacjt w drodze uchwał.
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

s18
Wójt Gminy kontro1uje działalnoŚć sołectn,a w zakresie realizacji zadńzleconych'
uchwał Rady Gminy i w zakresie splaw finansowych.
Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, lctó'y przedkłada informacje w tym zakresie
Wóitowi Gminv.


