
UCHwAŁA
Rady Gminy w

Nr XL/ 2281 2006
Starej Błotnicy

Na podstawie ar1. 35. ust. 1 i 3 usta[T z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminn,vnr (ekst jednolit.v Dz. u. Nr 142. poz. l59r z 2001r. z pozniejsil,mi
zmianami) - Rada Gmin1'rr' Starej Błotnicy uchlr'ala co następuje:

s1
Po przeprorvadzeniu konsu1tacji z nrieszkańcami sołectrł.a Stari' Kobl'lnik. określa
organizację i zakles dziatanta tej jedrrostki ponrocniczej rł' brzrnieniu określonl.nr r''n'
załąc zniku do uc hrvałv.

$2
Traci moc Uchrł'ała Nr XVI/92/96 Rad1' Gminr' u' Starej Błotnic1' z dnia 26 krł,ietnia
1996 roku \Ą' sprarvie: zatu,lerdzenia statutórł' sanrorządu nrieszkaricótĄ. lĄ,Si dia
rł'sz},'stkich sołectrł, Z telenu gmilr1' Stara Błotnica rł. części dotvczącej sołectr,n.a Star1,
Kobylnik.

s3
Wykonanie uchwały por,t.ierza się WÓjtorvi Gmirr1' Stara Błotnica.

s1
Uchwała rł'chodzi rł' z1,cie po upłl,rt,ie 14 dni od ogłoszenia r,t. Dzierrtriktr Urzędort.r,m
Woj ewództrł,'a Mazor'l'ieckieso.

z dnia 26 października 2006 roku

lv sprawie: określenia statutu sołectwa Stary Kobvlnik.

Przervodniczącr'
Radr.,Gminv
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Lęśzek Szczepanorvski



STATUT SoŁECTwA

STARY KOBYLI{IK

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sołectwo Stary Koby1nik jest jednostkąpomocnicząGminy Stara Błotnica i obejmuje
obszar wsi Stary Kobylnik

oRGANIZACJA I ZADANIA oRGANow SOŁECTWA

$2
1. organami sołectwa są:

I) Zebrulle wiejskie - organ uchwałodawczy
2) SoĘs - organ wyKonawczy

2.Dział.alność Sokysa wspomaga Rada Sołecka.

s3
1' W skład zebrania wiejskiego wchodząstali mieszkańcy sołectwa. uprau'nieni

do głosowania'
2. StĄm mieszkańcem sołectwa jest osoba zameldowana na pob5.t stał,v i faktycznie

zamieszkujapa na tym terenie.
3. Zebrante wiejskie prowadzi Przęwodniczący zebrania wybrany spośród uczestnikólł.

zebrarua.

s4
SoĘs jest organem wykonawczym sołęctwa i korzysta \^/ S\^/ej działalności z ochron1,
prawnej przysługuj ącej funkcj onariuszom publicznym.

ss
Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranychprzez zębranie rł'iejskie.

s6
1. Kadencja Sottysa i Rady Sołeckiej trwa 4lata'
2. Po upĘ.wie kadencji SoĘsa i Rady Sołeckiej pełniąoni swojąfunkcję do czasu

wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej'

s7
Do kompetencj i zebranla wiej skiego na|eią:
I. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych d1a sołectwa i jego mięszkańcólt,.
2. Wybieranie i odwoły.wanie Sohysa i Rady Sołeckiej'
3 . P odej mowanie uchwał doĘczących ro zp orząd zania mi eniem komunalnym,

przeznaczon;m do korzystaniaptzez Radę Gminy Stara Błotnica'
4. Dokonywanie okreso\\rych ocen działalności SoĘsa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów

ustawowych.

s8
Do obowiązków i kompetencji SoĘsa w szczególności nalezy:



1' organiowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięó społecznych mających
na ce1u poprawę warunkóu' Ęcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowanie sołectwa na zevtnątrz,
3. Przewoclni czenie Radzie Sołeckiej.
4. Reaiizacjauchwał organów gminy, ZebrantaWiejskiego i Rady Sołeckiej.
5' Prowadzeniazatządu, administracji i gospodarki t1rrni składnikami mieniawtym

środkami finansowymi, k1óre Rada Gminy przekazała sołectwu do korzystania.
Akceptowanie dokumentów z Ęm mviązanych.

6. opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawieulgz zakresu podatkóu,,
opłat i innych nalezrości'

7. Potwierdzenie okoliczności, którychptzy zaŁat,wiarul spra\Ą/ przezmieszkańcow
wymagaj ą przepi sy plawa.

8. Występowanie z wnioskami doĘczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańcórł'
oTaz pr owadzenie działa]ności interwencyj nej w Ęm zakre sie.

9. Stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryj nej oraz trybu
obiegu dok-umentorv finansowych zgodnie zwficznymt Skarbnika Gminy.

10' Sporządzanię rg7liczen z finansowej działaLności sołectwa.
11. Wykonywanie innych zadńna1eŻących do SoĘsa Ztrtocy ogóLde obowiązujących

przepisów (m' in' zakresie obronności ochrony p.poi', inkasa niektórych podatkórł,,
i opłat, zapobiegarria k1ęskom zy.wiołowym oraz usuwania ich skutkow).

I2. ZwoŁyu,ani e zebran j a wiej skiego :
- z własnej inicjafwy co najmniej 2 ruq w. roku,
- na wniosek 1/10 mieszkańcórł, sołectwa uprawnionych do głoso\Ą'ania,
- na u':riosek Rady Sołeckiej'
- na wniosek Wojta lub Rady Gminy.

$e
Do zadan i kompetencji Rady Sołeckiej naLeĘ:
1 . Przygotowywanie zebr u1 wiej skich i sporządzanie proj ektóu, uchwał.
2. Zbi'ercnle wniosków.i innych wystąpień mieszkańcólv w sprarł'ach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie pTzezrlaczenia środkóu'finansowych będących

w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i zbudzetw gminy) oraz
, przekarywanie Ęch uchwał SoŁysowi do realizacji.

4. Sporządzanie proje1r1ów wystąpień w splawach wykraczających pozamożIiwości
tchrealtzacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanię działań społecznie uŻ;tecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

s10
Zebtarne Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwaĘ w. głosowaniu jawn;,rn, zrłykłą
większoŚcią głosów.

s11
Głosowanie tajne przęplo\^/adza się w sprarł'ie wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej.

ZASADY I TR}.B w\.BoRow oRGANÓw soł-nCTwA

$12
1. Dla dokonania ważnego wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecnośĆ

co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców.sołectwa.
2. o ile w .o{iznaezonym terrrrinie nie uzyskano obecności wymaganej liczby

mieszkańców, wybory w no\^,ym terminie mogąbyć przeprowadzone bez względu



naliczbę obecnych na zebraniu.
3. Uczestnicy zebranta wiejskiego mająobowiązek potwierdzić swoj udztałw zebraniu

podpisem na liście obecności.

s13
1. Wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej dokonuje zebratie wiejskie spośród

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowarriu tajnym bezpośrednim zwykłą
większością głosów.

2. odwołanie Sołrysa i Rady Sołeckiej następuje w trybie właściu,ym dla ich wyboru'

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

- na umotywowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańcórł,
sołectwa,

- na wniosek Wojta Gminy.
2. Podstawą do wystqp ienla z wnioskiem o odwołan j e j est niewykon1.wani e

obowiązków' naruszenie postanowień Statutu, popeŁrienie przestępstwa z winy
umyślnej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

ZAI(RES ZADAŃ PRZEI.ĄZYWAI\IYCH JEDNOSTCE PFtaFjZ GMINĘ
ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

sls
Rada Gminy moze ptzekazaÓ sołectwu określone zad'aruado rea1izacj i. Za\<les zadui
oraz sposób ich realizacji okreśia kazdorazowo uchrł'ała Rady Gminy.

ZAI(RES I BORI\IY KONTROLI ORAZ NADZOR
NAD DZIAł'ALNOŚCĘ SOŁECTWA

s16
Nadzór r.ad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gmin1'.

s17
Rada Gminy kontroluje działa]nośó sołectwa w zakresie zadań z1econych sołectwu do
rea1izacji w drodze uchwał'
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

s18
Wójt Gminy kontroluje działalnoŚÓ sołectwa w zakresie realizacji zadańzleconych,
uchwał Rady Gminy i w zakresie Spraw finansowych.
Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informacje w tym zakresie
Wójtowi Gminv.


