
UCHwAŁA NrV/45l 2007
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: określenia statutu sołectwa Ryki.

Na podstawie art. 35, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr |42, poz. 1591 z 2001r. z poź:niejszymt
zmianami) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

$1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ryki. określa organizację i
zakres działanta tej jednostki pomocniczej w brzmieniu okreŚlonym w załączntku do
uchwały.

$2
Traci moc Uchwała Nr XVI/92I96 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 26 kwietnia
1996 roku w sprawie: zatwtęrdzenia statutów samorządu mieszkańców wsi dla
wszystkich sołectw z terenu gminy Stara Błotnica w częŚci dotyczącej sołectwa Ryki.

$3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

$4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woi ewództwa Mazowieckieeo.

Przewodniczący
Radv Gminv
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Krzvsztof Rokiciński



STATUT SoŁECTwA

RYKI

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sołectwo Ryki jest jednostkąpomocnicząGminy Stara Błotnica i obejmuje obszar wsi
Ryki.

ORGANIZACJA I ZADANIA oRGANow SOŁECTWA

$2
1. organami sołectwa są

I) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy
2) Sołtys - organ w1,konawczy

2. D ział'a|nośc S ołtysa wspomaga Rada Sołecka.

$3
1. W skład zebrania wiejskiego wchodzą stali mieszkańc1. sołectrva. uprawnieni

do głosowania.
2. Stałym mieszkańcem sotectwa jest osoba zameldowana na pobyt stały i |aktycznie

zamieszkuj ąca na tym terenie.
3. Zębranie wiejskie prowadzi Przerł.odniczący zebranta wybrany spośród uczestników

zebrania.

$4
Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i korzysta w swej dziatalności z ochrony
prawnej przysłtr guj ącej funkcj onariuszom pub l i c znym.

$s
Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranychprzez zebranie rt.iejskie.

$6
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej pełnią oni swoją funkcję do czasu

wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

$7
Do kompetencji zębrania wiejskiego naleŻą:
I. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
2. Wybieranie i odwoływanie Sottysa i Rady Sołeckiej.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym,

pTzęznaczonym do korzystania ptzez Radę Gminy Stara Błotnica.
4. Dokonywanie okresowych ocen działalnoŚci Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie w innych sprawach dotvczących sołectwa w ramach przepisów

ustawowych.

$8
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa w szczególności nalezy:



1. organizowanie i koordynowanie inicjaĘw i przedsięwzięć społecznychmających
na celu poprawę warunków Ęcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
3. PrzewodniczenieRadzie Sołeckiej.
4' Realizacja uchwał orgarrów gminy, Zebranta Wiejskiego i Rady Sołeckiej.
5. Prowadzenia zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia w tym

środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazałasołectwu do korzystania.
Akceptowanie dokumentów z Ęm mviązarty ch,

6, opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawiel|gz zakresu podatków,
opłat i innych nalezrości.

7. Potwierdzenie okoliczności, lctórych przy załafrtianiu spraw przezmieszkańców
wymagaj ą przepisy prawa'

8. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców
oraz prowadzetie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

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

10' Sporządzat|le rozftczen z finansowej działalności sołectwa.
1 1. Wykonywanie innych zadań nalezących do SoĘsa z mocy ogóinie obowiągujących

przepisów (m' in. zakresie obronności ochrony P.Poi,, inkasa niektórych podatków
i opłat ' zapobiegania klęskom Ąnviołowym oraz usuwania ich skutków).

12. ZwoĘwani e zebrania wiej skiego :
- z własnej inicjatywy co najmniej 2 rary w roku,
- na wniosek 1/10 mięszkańców sołectwa uprawnionych do głosownnią,
- na wniosek Rady Sołeckiej,
- na wniosek Wóita lub Radv Gminv.

se
Do zadan i kompetencji Rady Sołeckiej nalezy:
1. Przygotowywanie zębran wiejskich i sporządzanie projektów uchwał.
2, Zbierartle-wniosków i irurych wystąpień mieszkanców w sprawach sołectwa'
3. Podejmowanie uchwał w sprawie ptzezruaezenia środków finansowych będących

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

4. SporządzaIl7e projekIów wystąlień w Sprawach wykraczajqcych pozamoŻIiwości
ichrealizacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanie działaś społecurie vzytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

$10
Zebrante Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwĄ w gtosowaniu jawnym, zv\ykłą
większością głosów.

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

ZASADY I TRYB wYBoRow oRGANow SOŁECTWA

$12
1. Dla dokonania wainego wyboru SoŁrysa i Rady Sołeckiej wymaganajest obecnoŚó

co najmniej 1i5 uprawnionych do gtosowania mieszkańców sołectwa.
2. o ile w .oqtznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby

mieszkańców, wybory w nowym terminie mo gą być przeprowad zone bez względu



na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uczestnicy zebrania wiejskiego mają obowiązek potwierdzió swoj udział w zebraniu

podpisem na liście obecnoŚci.

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

nieo grani c zonej |iczby kandydatów w gło sowani u taj nym b ezpo średnim zwykłą
większością głosow.

2. odwołanie Sohysa i Rady Sołeckiej następuje w trybie właściwym dla ich wyboru.

s14
1. odwołanie SoĘsa, Rady Sołeckiej lub jej członka następuje:

- na umoVwowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców
sołectwa'

- na wniosek Wójta Gminy.
2. Podstawą do wystąpieria z wnioskiem o odwołanie jest niewykonywanie

obowiązków' naruszenie postanowień Statufu, popetnienie przestępstwa z winy
umyślnej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu'

ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWAI{YCH JEDNOSTCE PF(nEZ GMINE
ORAZ SPOSOB ICH REALIZACII

$ls
Rada Gminy możeprzekazac sołectwu określone zad,aniado realizacji. Zakres zadan
oraz sposób ich realizacji określa kazdorazowo uchwała Rady Gminy.

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZOR
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

s1ó
Nadzór nad dziaŁalnością sołectwa sprawują: Rada Gminy i Wójt Gminy'

s17
Rada Gminy kontroluje działalnośc sołectwa w zakresie zadańzleconych sołectwu do
rcal'tzacjt w drodze uchwał.
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

$18
Wójt Gminy kontroluje działalnośÓ sołectwa w zakresie realizacji zad,anzleconych,
uchwał Rady Gminy i w zakresie Spraw finansowych.
Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informacje w tym zakresie
Wójtowi Gminy.


