
UCHwAŁA NrXL/2291 2006
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 26 października f006 roku

w sprawie: okr.eślenia statutu sołectwa Stare ZdŻary '

Na podstawie aft. 35. ust. 1 i 3 Llstaw\' z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (ekst jedrrolit1' Dz. LT. Nr I42. poz, 159l z 2OO1r. z póztriejsą.rrri
zmianami) - Rada Gmin}"rr. Starej Błotnic1'uchw.ala co następuje:

s1
Po przeplowadzeniu konsultacji z mieszkańcanri sołectrł-a Stale Zd'zar|. okreśia
organizację i zakres dztałania tej jedrrostki pornocniczej lv brzmieniu otrileślonr.m rł.
załąc znlku do uc hrvał -v.

s2
Traci moc Uchwała Nr XVI/92/96 Rad-v Gnrin1'rł.Starej Błohric1' z dnia 26 krł'ietnia
I996 roku w sprart'ie: zatił,.ierdzenia statutór,ł. samorządu mieszkaricólt. w.si dla
wszystkiclr sołectrł. z terenu gnrin1' Star.a Błotnica rł- części dot1-czące.j sotectrr.a Stare
LOZATV,

s3
Wykonanie uchwał1'. powierza się Wójtow-i Grnin-v Stara Błotnica.

s1
Uchwała wchodzi w zycie po upł1,rł.ie 14 drri od ogłoszenia rr' Dzierrniku Urzędorł1'm
Woj ewództwa Mazor,łlieckie go.

Przewodnicząc1'
Ąpd1'' Gnrin1'
ś

,,]. .::,ł,' . '.': " .::. 1.-
. - - LpŚzek Szczepatrorł'slri



STATUT SoŁECTwA

STARE ZDZAF.Y

POSTANOWIENIA OGOLNE

$1
Sołectlł.o Stare Zdzar.v jest jedrrostkąponrocnicząGlrrin,v Stara Błotnica i obejrnuje
obszar rł.si Star.e ZdŻarv.

ORGANIZACJA I ZADA|{IA oRGANow SOŁECTWA

s2
1. organarrri sołectrva są:

1) Zebtanie r,n'iejskie - organ uclrlvałodaWcz1'
2) Sołt1s - olgan rr'ykonarvczY

2. Dziatalrlość Sołt1'sa wspoma.sa Rada Sołecka.

$3
1. W skład zebranta rt.iejskiego r,t'chodząstali rnieszkańc1.sołectrł,a. u.prart.nieni

do głosol,ł'arria.
2. Stałym nrieszkańcem sołectrł.a jest osoba zameldor'vana na pobrt stał1-i faktr,czrrie

zamieszkujapa na t1'm terenie.
3 ' Zebranle rviejskie pror,vadzi Przervodni czasy zebtanla l4'1.bratll' spoślod uczestrrikórr

zebrania.

s4
Sohys jest orgarrenr r,t1'konawcz\,1l1sołectwa i korz1'sta r,t'sr'vej działalrrości z oc1ir.on\'
pralłnej przy słu guj ącej funkcj on ari u s zo nr ptrbl i czn1-m.

$s
Rada Sołecka składa się z 3 członkórł.rt'-vbieran.vchprzez zeblanie rviejskie.

$6
1. Kadencja Sołtysa i Rad1,' Sołeckiej tnł,a 4 lata'
2. Po upłyu'ie kadencji Sottysa i Rady Sołeckiej pełrrią oni slł.oją funkcję do czasu

rłyboru nowego Sołt1'sa i Rady Sołeckiej.

s7
Do kompetencji zebrarria wiejskiego nalezą:
1. Zajrnowanie stanolł,iska rł. spralł.ach istotnyclr dla sołectwa i jego nrieszkaticorv.
2. Wybieranie i odwoływarrie Sołtysa i Rad'v Sołeckiej.
3. Podejmow.anie uchwał dotycząc-vclr rozporządzania mienietn konrunaltrym.

przeznaczonym do korzystarria przez Radę Gmilry Stara Błotrrica.
4. Dokonywanie okresorłych ocen działalności Sołt'vsa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie lv irrn1,ch sprarł.aclr dotyczącyclr sołectw.a rt'rantach przepisórt.

ustarł'owyc1r.

$8
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa rł'szczególrroŚci nalez1:



1. organizowanie i koordynowarrie irricjat'vrv i pr.zedsięrvzięć społecznvch llrając1.ch
na celu poprawę warutrkólł. zvcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentow.anie sołectrł'a na zewnąttz.
3. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.
4. Realizacja uchwał organórł' gnrinl'. Zebrania Wiejskiego i Rad-v Sołeckiej.
5. Prowadzenta zatządu. administracji i gospodarki t1,rrri składnikami mienia w tynr

środkami finansowynri, które Rada Gnriny przekazała sołectlt,u do korzystania.
Ak c ept o rt,arri e d o ku nr e nt ó rł. z t'v nl zw i ązany ch'

6. opiniolł.anie wniosków mieszkańców sołectlł,.a w. sprarł'ie ulg z zakresu podatkórł,.
opłat i inn1,ch nalezności.

7. Potrł,.ierdzenie okoliczności. któryclr ptzy zatatsvianiu sprart,przez nrieszkańcórł.
rł1,nragaj ą przepi sy pra\Ąra.

8. Występowanie z r'lnioskami dot.l,czącymi potlzeb sołectlł.a i jego mieszkańcórł,
oraz plowadzenie działalrrości itrterwencyjnej w t-vrn zakresie.

9. Stosowanie w ramach sołectrł.a postanolł,ień instrukcji kancelal1jnej oraz trybu
obiegu dokumentorv finansorł,f.ch zgodrrie Z u'J,.tycZn}.mi Skarbnika Gminv.

i 0. Sporza!zante tozltczen z ftnanso\ĄIej działalności sołectrva.
11. Wykonyrł.atlie irul.vclr zadan naleząc-vch do Sołtvsa Z moc).ogóinie obowiązrrj4c1.ch

przepisórł,-(m. in. zakresie obrorrnoŚci ochrony p' poŻ.. intrlasa rriektór1,gh podatkóri.
i opłat . zapobiegania klęskon z1.rviołorł1rrn oTaZ usuu'ania icir skutkórł').

1 2. Zrł'oływanie zebrani a'uviej skiego :
z r,'l.łasrrej inicjat1.lły co najmriej ? raz'x,tł'Ioku,
na v,niosek 1/10 r'nieszkariców sołectrt.a uprartnion.vch do gtosort,ania.

- na wniosek Rad-v Sołeckiej.
- na lł'niosek Wojta lub Rad1'Gnrirr1'.

$e
Do zadan i kompeterrcji Rad1' Sołeckiej nalez1.:
1, Plzygotow-vlł'atrie zębtań rł'iejskich i sporządzanie plojektórt ucliua].
f . Zbteranie wnioskólv i inn'vch y,'1.stąpień mieszkańców \Ąl Spla\\lacir sołectrł.a.
3. Podejmowanie uchrł.ał w.sprarł.ie pTzeznaczerria środkórł'finatlsorł1.ch będapych

w dyspozycji sołectrł'a (zprz:,chodów własnvch i zbudŻetu gmin1.) oraz
przekazywanie Ę'clr uchwał Sołtysorł.i do realizacji'

4' Sporządzanie projektów rł1stąpień rł'sprar,ł.aclr r,q'kr.aczając1,-ch poza rnożliu.ości
ich realizacj i lł. ramacir sołectrt.a.

5. Inicjow-anie działari społecznie uz}tecznych dla sołectwa i jego nrieszkańcórt''

s10
Zebrante Wiejskie i Rada Sołecka podejnrują uchr,ł'ałl' lł,' głosorł-alriu jarłlylrr. zrł1,kłq
większością głosó l t .

$11
Głosowanie tajrre plzeplo\Ąladza się w sprawie rt.yboru Sołtysa i Rad1' Sołeckiej.

ZASADY I TRYB wYBoRow oRGANow SOŁECTWA

s12
1. Dla dokonania waznego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej \Ąrymagana jest obecnoŚc

co najrrrniej 1/5 uprawniorrych do głosowania mieszkańców sołectr,ł,a'
2. o ile w w)rznaczonym ternrinie nie uzyskano obecności rłymaganej liczb1''

mieszkańców, wybory w no\Ą}.m terminie mogą b1.ć przeprowadzone bez względtr



na liczbę obecnyclr na zeblaniu.
3. Uczestnicy zebrarria wiejskiego mająobow,iązek potwierdzić srł.ój udzlałrt', zebraniu

podpisem na liście obecności.

$13
1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje zebranie rł,iejskie spośród

nieo graniczonej liczby kandydatórł. w głosowaniu taj nym bezptśredrrirrr z1ł1,kłą
większościĄ 8łosórt'.

2. odwołanie Sołtvsa i Rad,v Sołeckiej następuje r,ł'tr.vbie rvłaścirłym dla ich wvboru.

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

- na umob'\Ą'o\Ąianv wniosek 1/l0 uprart,niotr-vch do głosort.arria nrieszkaricórt
sołectr,ł,a.

- na wniosek Wóita Grninr..
2. Podstarv4 do rt1,stąp1enia zrł,ilioskiem o odrł.ołanie jest niert'r.konl,rr,anie

oborł'iązkó\\I. nal.uszenie postatrorvień Statutu. popeinienie pzestęp,t*,u Z \ł,it'\.
umyŚlnej strł,i erdzone go pra\vomocnym rł1'rokiem sądu.

ZAKRES ZADAŃ PRZEKĄZYWA]YYCH JEDNOSTCE PRZEZ GMINĘ
ORAZ SPOSOB ICH REALIZACJI

$ls
Rada Gminv może przekazac sołectrt,u okrreślorre zad'aniado realizacji. Zakr.es zadan
oraz sposób iclr lealizacji okleŚla kazdorazorł'o uclrrł.ała Rad1. Gmin1:'

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZOR
NAD DZlAŁALNoŚct,1 SOŁECTWA

s16
Nadzór nad działalnością sołectrł,.a 'p.u*".ią. Rada Gmill.v i Wojt Gmirrv.

$17
Rada Gmirry korrtroluj e działalność sołectrł,a w zakresie zad,anz1econ1',c1r sołectrt,u do
realizacji rł, drodze uchrł.ał.
Kontroli doko'uje Kornisja Reniz),j'a Rady Gmi'y-na zlecenie Rady Gmi'y.

s18
Wójt Gnriny kontroluje działalność sołectrł'a w-zakr.esie rea\izacji zad'aizleconl.ch.
u-chrł'ał Rady Gnriny i w- zakresie Spra\Ą, fi rratrsorł1,.ch.
Kontroli dokonuje Skarbnik Gnriny. który.pr.zedkłada irrforrrracje \Ąl tym zakresie
Wóitowi Gminr'.


