
UCHwAŁA NrV/50l f007
Rady Gminy w Starej Blotnicy

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: określenia statutu sołectwa Stary Kiełbów.

Na podstawie art. 35. ust. 1 i 3 ustart,y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz, U. Nr l42^ poz. 1591 z fOOIr. z pożniejszymi
zmianami) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

$r
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stary Kiełbów. określa
organizację i zakres działania tej jednostki pomocniczej rł' brzmieniu określonym w.
załącznlku do uchwały'

s2
Traci moc Uchrł.ała Nr XVI/92I96 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 26 kwietnia
|996 roku w spraw.ie: zatwierdzenia statutów samorządu mieszkańcórt' tt,Si dla
wszystkich sołectw z terenu gminy Stara Błotnica w części dotyczącej sołectwa Stary
Kiełbów.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica'

s4
s3

Uchw-ała wchodzi w Źycie po uptywie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędow1'm
Woj ewództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Radv Gminv

/\ , '  " .,/:  k= / i t ,  ( ,  l  |  ,  l / ,ł .
Krzysztof Rokićiński



STATUT SoŁECTwA

STARY KIEŁBow

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sołectwo Stary Kiełbów jest jednostkąpomocniczą Gminy Stara Błotnica i obejmuje
obszar wsi Stary Kiełbów.

ORGANIZACJA I ZADA|{IA oRGANow soŁECTwA

$2
1. organami sołectwa są:

|) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy
2) Sołtys . organ wykonawczy

2.Działa|nośc Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

$3
1. W skład zębtania wiejskiego wchodzą stali mieszkańcy sołectwa, uprawnieni

do głosowania.
2. Stałym mieszkańcem sołectwa jest osoba zameldowana na pob).t stały i faktycznie

zamieszkująca na tym terenie.
3 . Zebranie wiej skie prowadzi Przewodni czący zebranla wybrany spośród uczestników

zebrania.

$4
Sołtys jest organem wykonaw.cąlm sołectwa i korzy'sta w swej działalności z ochrony
prawnej przysługuj ącej funkcj onariuszom publicznym'

$s
Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranychprzezzebranie wiejskie.

s6
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej pełnią oni sw.oją funkcję do czasu

wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

$7
Do kompetencji zebrania wiejskiego nalezą:
I. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
2. Wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3 . Podejmowanie uchwał dotyczących rozpotządzania mieniem komunalnym,

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

ustawowych.

s8
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa w szczególności należ1-:



1. organizowanie i koordynowanie inicjaĘrv i przedsięwzięć społecznych mających
na celu poprawę warunków Ęcia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowani e sołectwa na zewnątrz.
3. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.
4. Realizacja uchwał organów gminy, Zebrarua Wiejskiego i Rady Sołeckiej.
5. Prowadzenia zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia w tym

środkami finansowymi, które Rada Gminy ptzekazała sołectwu do korzystarria.
Akceptowarrie dokumentów z tym nrttęany ch,

6. opiniowarrie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawiellgz zakresu podatków,
opłat i innych naleiności.

7. Potwierdzenie okoliczności, kIórychprzy załatwianiu Spraw przez mieszkańców
wymagaj ą przepisy prawa.

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

9. Stosowarrie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraztrybu
obiegu dokumentów finansowych zgodnie zwficznymi Skarbnika Gminy.

10. Sporządzanl,e rozllczen z finansowej działalności sołectwa.
i 1. Wykonywanie innych zadan nalezących do SoĘsa zmocy ogólnie obowią4ujących

przepisów (m. in. zakresie obronności ochrony p. poż., inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom Ąrwiołowym oraz g5g1pania ich skutków).

12. ZuloŁylvani e 2"5'uo'a wiej skiego :
- zwłasnej inicjatywyconajmniej 2razy wroku'
- na wniosek 1/10 mięszkńców sołectwa uprawnionych do głosowania,
- na wniosek Rady Sołeckiej,
- na wniosek Wójta lub Rady Gminy.

se
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej na\eŻy:
1 . Przygotowywanie zebr an wiej skich i sporządzanie proj ektów uchwał.
2. Zbięrarue wniosków i innych wystąpień mieszkanców w sprawach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie ptzeznaczenia środkow fi'nansowych będących

w dyspozycji sołectwa (zprrychodów własnych i z budżetu gminy) oraz
, przekazywanie tych uchwał SoĘsowi do realizacji'

4. Sporządzanie proje}tów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwoŚci
ich realizacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanie działań społecznie uzytecznych dla sołęctwai jego mieszkańców.

s10
Zebrarlte Wiejskie i Rada Sołecka podejmująuchwĄ w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.

s11
Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawie wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej.

ZASADY I TRYB wYBoRow oRGANow SOŁECTWA

$12
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołrysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność

co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2' o i1e w Wznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby

mieszkańców, wybory v/ nowym terminie mogąbyc przeprowadzonebez względu



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

podpisem na liście obecnoŚci.
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1. Wyboru SoĘsa i Rady Sołeckiej dokonuje zebrarue wiejskie spośród

nieograniczonej |iczby kandydatóv' w głosowaniu tajnym bezpośrednim 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 umot}'vvowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkńców
sołectwa.

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

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

ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWAI\IYCH JEDNOSTCE PRZEZ GMINĘ
ORAZ SPoSÓB ICH REALIZACJI

sls
Rada Gminy moŻe ptzekazac sołectwu określone zadania do realizacj t. Za\<res zadan
oraz sposób ich realizacji określa kaŻdorazowo uchwała Rady Gminy'

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZOR
NAD DZIAŁALNoŚcu' SOŁECTWA

s16
Nadzór nad dziaŁalnością sołectwa sprawują: Rada Gminy i wójt Gminy.

s17
Rada Gminy kontroluje działalnośc sołęctwa w zakresie zadan zleconych sołectwu do
realizacjt w drodze uchwat.
Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.

s18
Wójt Gminy kontroiuje działalnośó sołectwa w zakresie realizacji zadan zleconych,
uchwał Rady Gminy i w zakresie Spraw finansowych.
Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informacje w tym zakresie
Wóitowi Gminy.


