
U C H w A Ł A Nr XL/ 2271 2006
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 26 października 2006 roku

w spralr,ie: okr.eślenia statutu sołectwa Siemiradz.

Na podsta'lł'ie afi. 35. ust. 1 i 3 ustarł;-v z dnia 8lrrarca 1990r' o sarrrorządzie
gmirrn-vm (tekst jednolią. Dz. U. Nl \4f. poz, 7591 z 2001t. z pozntejsz1,tl;1i
zmianami) - Rada Gmin1' rv Starej Błotnic1. uchrvala co następuje:

$1
Po pTzępro\Ąladzerriu konsultacji z mieszkaricami sołectrva Sierniradz. o]ileśla
organizację i zakles działanta tej jedrrostki pomocniczej rł. blzlnienitt otrc.eślonr,nr w
załąc zniku do ucirwałv.

$2
Traci moc Uchrł'ała Nr XVI/92/96 Rady Gmin1. rt. Starej Błotnic1' z dnia 26 krł.ietnia
l996 roku \Ąi sprarvie: zatlt.ierdzenia statutórt. samolządu nrieszkalicórt. r,t,si dla
v'szystkiclr sołectlt Z tel.enu gminr' Stara Błotnica rł' części dot1.czącej sołectwa
Siemiradz.

s3
Wykonanie uchrvałl' p ort,ierza się Woj torł'i Gnrirr1' Stara Błotrri c a.

$4
Uchwała rł'clrodzi w ż'vcie po upł'vrt,ie 14 dni oc1 ogłoszenia w Dzieruriku Urzędolł'.,tlr
Woj ewództrł'a Mazowieckiego.

Przert'odnicząc1'
Radv Gminr'
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l 'eszek Szczepallorł ski



STATUT SoŁECTwA

SIEMIRADZ

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sołectwo Siemiradz jest jednostką pomocnicząGminy Stara Błotnica i obejmuje obszar
wsi Siemiradz.

ORGANIZACJA I ZADANIA oRGANow SOŁECTWA

$2
1. organami sołectlł.a są:

I's Zebranie rł'iejskie - organ uchwałodaw.ezy
2) Sołtys - olgan rła.konawcz1,

2' Działa|nośc Sołt1,sa wspomaga Rada Sołecka.

s3
1. W skład zebrania wiejskiego wchodzą stali mieszkańc'v Sołectwa. upraw.nieni

do głosolvania.
2. Stał-vm mieszkańcem sołectr,ł,a jest osoba zameldorł.ana na pob1.t stałr. i fakt1'cznie

zamieszkująca na t1.m terenie.
3. Zebrante w.iejskie prowadzi Przewodniczący zebtaniawybranr'spośród uczestnikórt.

zebrania.

$4
Sołtys jest organem w,vkonawczyln sołectwa i korzysta \\r S\Ą.ej działalności z oclrron-v
prawnej przysługuj ącej funkcj onariuszom publicznym.

ss
Rada Sołecka składa się z 3 członkórł'wybieranychprzezzebranie u'iejskie.

s6
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4lata.
2' Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej pełniąoni swojąfunkcję do czasu

wyboru no\Ą/ego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

$7
Do kompetencji zebrania wiejskiego należą:
7. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego nrieszkańców.
2. Wybieranie i odwoływanie Sottysa i Rady Sołeckiej.
3 . P o dej mowani e uchwał dotyczącyc h r ozp or ządzanla mi eni em komunalnym.

ptzeznaczonym do korzystania przezRadę Gmirry Stara Błotnica.
4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie w irurych sprawach dotyczących sołectwa w ramaclr przepisów

ustawowl'ch.



1. organizoy''anie i koordynowanie inicjaĘw i przedsięwzięó społecznych mających
na celu poprawę warunków. Ęcia społeczności sołeckiej.

2. ReprezentoWanię sołectwa na zewnątrz.
3. Przewodniczefie Radzie Sołeckiej.
4. Realizacjauchwał organów gminy, ZębtantaWiejskiego i Rady Sołeckiej.
5. Prowadzenia zatządu, administracji i gospodarki Ę.nri składnikami mienia w-tym

środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazat.a sołectrłrr do korzystania.
Akceptowanie dokumentów z tym mviązarry ch.

6, opiniowanie wniosków mieszkańcórł'sołectwa w sprawieulgz zakresu podatków,
opłat i irrnych nalezności.

7. Potwierdzenie okoliczności, kIórychprzy załatwiaruu spraw przezmieszkańcóu'
wymagaj ą przepisy plawa.

8. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańcórł'
oraz prowadzerue działainości interwencyjnej w Ęm zakesie.

9. Stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji karrcelari1nej oraztrybu
obiegu dokumentów finansowych zgodnie z w1Ę.cznymi Skarbnika Gminy.

1 0. Sp orząd 7ani e r ozltczeń z finans owej dzi ałalno ści s ołectrł'a.
11' Wykonywarrię imych zadańna1ezących do SoĘsa Zmocy ogóinie obou'iązujących

przepisórł,(m. in' zakresie obronności ochrony p'poi., inkasa niektórych podatkórł,
i opłat ' zapobiegania klęskom Ąv'ziołowym orazusu\ł'ania ich slcutków)'

12. Zwoływani e zebran j a wiej skiego :
- z własnej inicjatywy co najmniej f razy w roku,
- na wniosek 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głoson'ania,
- na wniosek Rady Sołeckiej,
- nawniosek Wóita iub Radv Gminv.

se
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej naleiy:
1 . Przygotow)tvanie zebran wiej skich i sporządzanie proj ektÓił' uchwał'
2. Zbierunle wniosków i innych wystąpień rnieszkańców- w sprawach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał w sprav'ie pTzeznaczenia środkóv.finansowych będących

w dyspozycji sołectwa (zprzychodów własnych i z budżefu gmin1') oraz
' przekarywarrie tych uchwał SoĘsowi do reaiizacji'

4. Sporządzarue projek1ow wystąpień w Sprawach wy-kraczających pozamożItwości
ich realizacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanię działań społecznie uŻstecznych dla sołectwa i jego mieszkańcóv,'

$10
Zebrarne Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwĄ w głosorł'aniu jawnyn, zwuJą
większością głosów.

$11
Głosowanie tajne przeprowadza się w spraił'ie wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej.

ZASADY I TRYB w\.BoRow oRGANow SoŁECTWA

$12
1. Dla dokonania waznego wyboru Sołrysa i Rady Soteckiej \łymagana jest obecność

co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. sołęctwa.
2. o iie w 'qtznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej 1iczby

mieszkańców, wybory w nowym terminie mogąbyó przeprowadzone bez względu



naliczhę obecnych na zebraniu.
3. Uczestnicy zebrarnawiejskiego mająobowiązekpotwierdzić swój udziałwzebraniu

podpisem na liście obecności'

$13
1. \Ą/yboru SoĘsa i Rady Sołeckiej dokonuje zebtarie wiejskie spośród

nieo granic zonej liczbv kandydatów w głosowaniu taj n1ry1 bezpośrednim nrykłą
większością głosów.

2. odwołanie SoĘsa i Rady Sołeckiej następuje w trybie właścinym dla ich uyboru.

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

- IuaumoVwowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańcórł,
sołectwą

- La vmiosek Wójta Gminy.
2. Podstawądo wystąpienlaz wnioskiem o odwołanie jest nierłykon1.wanie

obowiązkow., naruszenie postanowień Statufu, popeŁrienie przestępstw.a z winy
umyślnej stwierdzone go prawomo cnym wyrokiem s ąd.u.

ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWANYCH JEDNOSTCE PF(ZFjZ GMINE
ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

$ls
Rada Gminy moŻeprzekazac sołectwu określone zadanlado realizacj i. Zak<tes zadań
oraz sposób ich realizacji określakaŻdorazowo uchv,ała Rady Gminy

ZAI(RES I FORN{Y KONTROLI oRĄZ NADZOR
NAD DZIAŁN-NOŚCIA SOŁECTWA

$16
Nadzór nad działalnoŚcią sołectwa sprawują Rada Gminy i trJójt Gminy.

$17
Rada Gminy kontroluje działalnośc sołectwa w.zakresie zadanzleconych sołectwu do
realizacji w drodze uchwał.
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

$18
Wójt Gminy kontroluje działalność sołectwa w zakresie realizacji zadańzieconych,
uchwał Rady Gminy i w zakresie splaw finansov1'ch.
Kontro1i dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkład"a informacje rł, t)rrn zakresie
Wójtowi Gminy.


