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1298 

UCHWAŁA Nr XVII/121/04 

Rady Gminy w Budrach 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu sołectw na ob szarze gminy. 

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 23, 
poz. 220 z 2002 r.; Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r.; Dz. 
U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r.; Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 
2002 r.; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.; Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003 r.; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.) 
oraz § 7 ust. 1 Statutu Gminy (Uchwała Nr VI/32/03 Rady 
Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003 r. 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego; Dz. Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 41, poz. 557 z 2003 r. Rada 
Gminy w Budrach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/41/01 Rady 

Gminy w Budrach z dnia 18 czerwca 2001 r.  w sprawie 

utworzenia sołectw na obszarze gminy wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

- dodaje punkt 16 w brzmieniu „sołectwo Wola w 
skład, której wchodzi miejscowość Wola". 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Budry. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Królik 
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1299 

UCHWAŁA Nr XVII/122/04 

Rady Gminy w Budrach 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Bud ry. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 - 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się statuty następujących jednostek 

pomocniczych Gminy Budry: 
 
  1) Statut Sołectwa wsi Brzozówko stanowiący załącznik 

Nr 1; 
 
  2) Statut Sołectwa wsi Budry stanowiący załącznik Nr 2; 
 
  3) Statut Sołectwa wsi Budzewo stanowiący załącznik  

Nr 3; 
 
  4) Statut Sołectwa wsi Góry stanowiący załącznik Nr 4; 
 
  5) Statut Sołectwa wsi Grądy Węgorzewskie stanowiący 

załącznik Nr 5; 
 
  6) Statut Sołectwa wsi Olszewo Węgorzewskie 

stanowiący załącznik Nr 6; 
 
  7) Statut Sołectwa wsi Ołownik stanowiący załącznik  

Nr 7; 
 
  8) Statut Sołectwa wsi Pawłowo stanowiący załącznik  

Nr 8; 
 

  9) Statut Sołectwa wsi Piłaki Małe stanowiący załącznik 
Nr 9; 

 
  10) Statut Sołectwa wsi Popioły stanowiący załącznik  

Nr 10; 
 
  11) Statut Sołectwa wsi Sąkieły Małe stanowiący 

załącznik Nr 11; 
 
  12) Statut Sołectwa wsi Sobiechy stanowiący załącznik 

Nr 12; 
 
  13) Statut Sołectwa wsi WęŜówko stanowiący załącznik 

Nr 13; 
 
  14) Statut Sołectwa wsi Więcki stanowiący załącznik  

Nr 14; 
 
  15) Statut Sołectwa wsi Zabrost Wielki stanowiący 

załącznik Nr 15; 
 
  16) Statut Sołectwa wsi Wola stanowiący załącznik  

Nr 16. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Królik 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Brzozówko 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Brzozówko. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 
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7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 
naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 

  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
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  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 

- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 
do udziału w zebraniu wiejskim, 

- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
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5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 
którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 

  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 
innych niŜ wymienione w ppkt a). 

 
5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
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  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
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Załącznik Nr 2 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Budry 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Budry, Bogumiły, Dowiaty. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 

wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
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  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
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- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 

- sprawozdanie z działalności organu 
wykonawczego za kadencję, 

- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
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4. O odwołanie mogą występować: 
 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione  funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 

  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 
inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
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12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 

5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 
niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 
 

Załącznik Nr 3 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Budzewo 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Budzewo. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 

  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
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  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 
i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 

 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 

  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 
korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
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czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 

terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
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- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 
podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
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d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 
lokalne - za odpowiednią prowizją, 

 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

 
7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 

posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
Załącznik Nr 4 

 
STATUT SOŁECTWA 

 
wsi Góry 

 
Gmina Budry 

Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 
 

1.  METRYKA SOŁECTWA. 
 

§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 
miejscowości: Góry. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 
organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
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interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 

  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
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1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 

  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 
zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
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  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
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  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 
imieniu sołectwa, 

 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 

4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
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Załącznik Nr 5 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Gr ądy Węgorzewskie 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Grądy Węgorzewskie. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 

wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
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  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 
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  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 
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3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 

odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
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12.  NADZÓR SOŁECTWA. 

 
§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 

Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 

5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 
niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 

Załącznik Nr 6 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Olszewo W ęgorzewskie 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Olszewo Węgorzewskie, Maryszki, Mniszki. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 

  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
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  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 
i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 

 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 

  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 
korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
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czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 

terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
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- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 
podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 104   Poz.   
 

- 5425 - 

d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 
lokalne - za odpowiednią prowizją, 

 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

 
7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 

posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 
 
 

Załącznik Nr 7 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Ołownik 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Ołownik, Ołownik PGR, Pochwałki. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 
działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 
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8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 

elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
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§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 

zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
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uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 

 
5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
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  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 

3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 
 

6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 
szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
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Załącznik Nr 8 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Pawłowo 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Pawłowo. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 

wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
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  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
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- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 

- sprawozdanie z działalności organu 
wykonawczego za kadencję, 

- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 104   Poz.   
 

- 5433 - 

4. O odwołanie mogą występować: 
 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 

  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 
inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
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12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 

5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 
niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 

Załącznik Nr 9 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Piłaki Małe 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Piłaki Małe, Koźlak. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 

mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
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  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 
powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 

  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 
komunalnego do korzystania i zarządzania; 

 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
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- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 

zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
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  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 
sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
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  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 
sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 

Załącznik Nr 10 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Popioły 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Popioły, Wydatki. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 
organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 104   Poz.   
 

- 5439 - 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 

1) dotacje budŜetu gminy, 
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2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 
określonej działalności, w tym:  

 
- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 

gminnym, 
- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 

w gestii sołectwa, 
- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 

organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 

budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
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  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
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  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 
sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 

5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 
swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
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Załącznik Nr 11 
 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Sąkieły Małe 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Sąkieły Małe. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 

sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 
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  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 
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  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 
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3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 

odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
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12.  NADZÓR SOŁECTWA. 

 
§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 

Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 

5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 
niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 
 

Załącznik Nr 12 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Sobiechy 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Sobiechy. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 

  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 
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  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 
i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 

 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 

  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 
korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
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czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 

terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
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- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 
podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
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d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 
lokalne - za odpowiednią prowizją, 

 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 

 
7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 

posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 
 

Załącznik Nr 13 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi WęŜówko 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: WęŜówko. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 
działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 
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8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 
następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 

elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
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6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 

- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
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wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 

  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 
innych niŜ wymienione w ppkt a). 

 
5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 
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  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
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Załącznik Nr 14 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Wi ęcki 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Więcki, Pietrele, Drogolewo. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 

wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
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  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
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- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 

- sprawozdanie z działalności organu 
wykonawczego za kadencję, 

- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
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4. O odwołanie mogą występować: 
 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 

  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 
inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
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12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 

5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 
niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 

Załącznik Nr 15 
 

STATUT SOŁECTWA 
 

wsi Zarost Wielki 
 

Gmina Budry 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 

 
1.  METRYKA SOŁECTWA. 

 
§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 

miejscowości: Zarost Wielki, Zarost, Skalisko, Dąbrówka. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 
5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 

organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 

mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
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  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 
powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 
  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 

  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 
komunalnego do korzystania i zarządzania; 

 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
 

1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
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- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 
szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 

zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 

rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 
 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
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  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 
sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 

§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 

 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
 
  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 

imieniu sołectwa, 
 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
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  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 
sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 
4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 

samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 

 
Załącznik Nr 16 

 
STATUT SOŁECTWA 

 
wsi Wola 

 
Gmina Budry 

Województwo Warmi ńsko-Mazurskie. 
 

1.  METRYKA SOŁECTWA. 
 

§ 1.  W skład sołectwa wchodzą następujące 
miejscowości: Wola. 
 

2.  POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA. 
 

§ 2. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką 
pomocniczą gminy. 

 
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada 

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

 
3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i 

zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje 
wewnętrzną. 

 
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 

działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego 
statutu. 

 

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z 
organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych 
gminie. 

 
6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące 

Ŝywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 
uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo 
sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów 
gminy w przypadku uznania, Ŝe naruszone są istotne 
interesy mieszkańców sołectwa. 

 
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach 

naleŜących do jego właściwości z mocy ustawy i 
niniejszego statutu. 

 
8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział 

następuje z waŜnych powodów ogólnogminnych w drodze 
uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami: 
 
  a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z 
mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają 
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interes społeczno-prawny w zmianach granicy 
sołectwa, 

 
  b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych 

zmianami terytorialnymi sołectwa. 
 

3.  ZAKRES DZIAŁANIA. 
 

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby 
wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

 
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 

 
  1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami 

społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy 
sąsiedzkiej, kultury współŜycia mieszkańców, 
wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania 
mienia, 

 
  2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz 

umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
 
  3) organizowanie róŜnych form pomocy sąsiedzkiej, 
 
  4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieŜy, 
 
  5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 
  6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami 

dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

 
§ 5. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 

 
  1) właściwości, uŜytkowania lub innych praw rzeczowych 

i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 
 
  2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd 

powierniczy na zasadach bieŜącego korzystania z 
tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z 
ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu, 

 
  3) kierunków, zakresu i form społecznych czynów 

komunalnych, 
 
  4) utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów 

komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów 
oraz budŜetu gminy. 

 
§ 6. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraŜa 

opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
 
  1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa 

oraz uciąŜliwości środowiskowych, 
 
  2) lokalizacja inwestycji, 
 
  3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię 
elektryczną terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, przeznaczenia pustych lokali uŜytkowych, 

 
  4) zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras 

komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, 
 

  5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, słuŜby 
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na 
terenie sołectwa. 

 
4.  ORGANY SOŁECTWA. 

 
§ 7. Samorządowymi organami sołectwa są: 

 
  1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 
 
  2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 
 

§ 8. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata 
od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada 
gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. 
Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

5.  ZEBRANIE WIEJSKIE. 
 

§ 9. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
sołectwa, określone w niniejszym statucie. 

 
§ 10. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego 

naleŜy w szczególności sprawy: 
 
  1) wybór i odwołanie organów sołectwa; 
 
  2) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy 

organizacji i zakresie działania sołectwa; 
 
  3) programowanie i planowanie programów rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  4) współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju 

gospodarczego sołectwa; 
 
  5) wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o 

korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z 
mienia gminnego; 

 
  6) występuje do Rady o przekazanie składników mienia 

komunalnego do korzystania i zarządzania; 
 
  7) podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub 

wyzbywania się składników mienia komunalnego 
wskazanych przez organy gminy; 

 
  8) podejmowanie działań oraz upowaŜnienie sołtysa do 

sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  
 

Zasady zwykłego zarządu mieniem: 
 
  a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych 

korzyści, w tym pobierania dochodów, 
 
  b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach 

jego obecnego przeznaczenia, 
 
  c) realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia. 
 

6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA. 
 

§ 11. Zasoby gospodarki finansowej sołectwa: 
 
  a) sołectwo moŜe prowadzić gospodarkę finansową w 

ramach budŜetu gminy. 
 
  b) dochodami sołectwa mogą być: 
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1) dotacje budŜetu gminy, 
 
2) przychody własne mogą pochodzić z wpływów 

określonej działalności, w tym:  
 

- dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem 
gminnym, 

- dochody z najmu lub dzierŜawy obiektów będących 
w gestii sołectwa, 

- dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów 
organizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych, 
 
  c) środki finansowe z budŜetu sołectwa mogą być 

przeznaczone w szczególności na; 
 

- dofinansowanie komunalnych czynów społecznych, 
- wyposaŜenie, remont i utrzymanie dróg 

dojazdowych, 
- utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz 

komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa, 
- pokrycie kosztów związanych z działalnością 

techniczno-organizacyjną organów sołectwa, 
 
  d) środki finansowe sołectwa są przekazywane do 

budŜetu gminy, 
 
  e) księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

urząd. 
 

7.  PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO. 
 

§ 12. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim: 
 
  a) prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim 

mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 
czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni 
z mocy prawa uprawnień wyborczych, 

 
  b) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowaŜnia do: 
 

- zabierania głosu w dyskusji, 
- przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
- głosowania, 
- składania oświadczeń, 
- Ŝądania zapisu do protokołu złoŜonego bądź 

deklaracji, 
 
  c) w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć 

przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać 
oświadczenia poza porządkiem obrad. 

 
§ 13. 1. Zwołanie zebrania wiejskiego: 

 
  a) zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
 

- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek rady sołeckiej, 
- na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych 

do udziału w zebraniu wiejskim, 
- w przypadku trwałej nieobecności lub niemoŜności 

sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania 
zebrania upowaŜnia się wskazanego członka rady 
sołeckiej na wniosek Wójta lub Rady Gminy. 

 
§ 14. 1. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne; 

 
  a) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w 

zasadzie jednak nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, a w 

szczególności w okresie przedwiosennym i przed 
zakończeniem roku budŜetowego dla uchwalenia 
budŜetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego 
sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
które powinno nastąpić przed uchwaleniem budŜetu 
gminy, 

 
  b) zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys: 
 

- w porozumieniu z radą sołecką, 
- na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 

dni od daty zgłoszenia wniosku, 
 
  c) o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców 

sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, 
zamieszczając proponowany porządek obrad. W 
kaŜdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania 
wywiesza się; przed siedzibą sołtysa. 

 
§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy: 

 
  a) udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w 
zebraniu, 

 
  b) mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób 

i w terminie określonym w § 14 ust. 3 niniejszego 
statutu. 

 
2. JeŜeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się 

wymaganego quorum, zebranie wiejskie moŜe być 
przeprowadzone w II terminie bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

 
3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje 

sołtys, a informację o moŜliwości odbycia zebrania w II 
terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu 
zebrania. 

 
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe 
zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne 
wynika z przepisów szczególnych. 

 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu 

sołtys. 
 
2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej 
lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady 
sołeckiej. 

 
3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w 

związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy 
osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 
 
5. Obrady są protokołowane przez protokolanta, 

którym powinien być członek rady sołeckiej lub inna 
wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z 
uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest 
sekretarzowi gminy. 
 

8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA. 
 

§ 17. 1. Zarządzanie wyborów: 
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  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza 
rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu, 

 
  b) w zarządzeniu o wyborach podaje się: 
 

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, 
 
2) propozycję porządku obrad, a w szczególności: 

 
- wybór przewodniczącego zebrania, 
- sprawozdanie z działalności organu 

wykonawczego za kadencję, 
- dyskusja nad sprawozdaniem, 
- powołanie komisji wyborczej, 
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej, 
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
 

2. Komisja skrutacyjna: 
 
  a) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 

przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co 
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania, 

 
  b) członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do 

organów sołectwa, 
 
  c) do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 
 

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
- ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich 

ogłoszenia, 
- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który 

podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy 
członkowie komisji wyborczej. 

 
3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba 

kandydatów: 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają 

sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, 

 
  b) liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych 

członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba 
zgłoszeń moŜe być zamknięta dopiero na mocy 
uchwały zebrania wyborczego, 

 
  c) głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. 
 

4. Karty do tajnego głosowania; 
 
  a) uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują 

kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady, 
 
  b) na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i 

nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata, 
 
  c) niewaŜne są głosy na kartach całkowicie przedartych i 

innych niŜ wymienione w ppkt a). 
 

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów: 
 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 
 
 

9.  ODWOŁANIE SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ. 
 
§ 18. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 

stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 
 
2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego 

uchwala Rada Gminy, ustalając miejsce, dzień, godzinę 
zebrania i podaje wnioskodawcy. 

 
3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 
 
4. O odwołanie mogą występować: 

 
  a) Rada Gminy, 
 
  b) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co 

najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania. 
 

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać 
uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy 
nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski: 
 
  a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków 

statutowych, 
 
  b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, 
 
  c) wskazujące na dopuszczenie się czynów 

dyskwalifikujących w opinii społecznej. 
 

6. Odwołanie nie moŜe nastąpić zaocznie, chyba, Ŝe 
zainteresowany nie stawi się bez przyczyn 
usprawiedliwionych. 

 
7. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać 

wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 
 
8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i 

bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję 
odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 
głosowania odwoławczego. 

 
9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 
 
10. Sołtys lub członek rady sołeckiej moŜe złoŜyć 

rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 
 
11. ZłoŜenie rezygnacji lub inne waŜne przyczyny 

powodujące niemoŜność sprawowania urzędu przez 
sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z 
zarządzeniem przez radę miejską wyborów 
uzupełniających na wymienione funkcje, przy 
zastosowaniu § 17. 
 

10.  SOŁTYS - ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA. 
 

§ 19. Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu 
wykonawczego sołectwa. 

 
§ 20. Kompetencje sołtysa: 

 
  1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 
 
  2) przewodniczy radzie sołeckiej, 
 
  3) zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego 

obradom, 
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  4) bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w 
imieniu sołectwa, 

 
  5) podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada 

sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania 
wiejskiego, 

 
  6) sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim 

mieniem komunalnym i ponosi prawną 
odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania 
mieniem, 

 
  7) występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, 

inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, 
przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje 
"zwykłego zarządu", 

 
  8) moŜe występować przed Sądem na zasadzie 

posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej, 
 
  9) podejmuje określone przepisami, zadania wynikające 

z przepisów szczególnych: 
 

a) współdziała z organami Państwowej Inspekcji 
sanitarnej, a takŜe ze słuŜbą zdrowia w kwestiach 
ochrony zdrowia i Ŝycia ludności, zgłaszania 
chorób zakaźnych, właściwego poziomu 
sanitarnego wsi, 

 
b) współorganizuje działania oraz zapobiega 

bezpośrednio klęskom Ŝywiołowym oraz usuwa ich 
skutki, 

 
c) współdziała z organami straŜy poŜarnej w 

profilaktyce przeciwpoŜarowej, 
 
d) na podstawie uchwały rady inkasuje podatki 

lokalne - za odpowiednią prowizją, 
 
  10) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym, 
 
  11) sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w 

sprawach ustawowego korzystania z "ochrony 
prawnej w toku sprawowania mandatu. 

 
11.  RADA SOŁECKA - KOMPETENCJE. 

 
§ 21. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. 
 
2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem 

w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 
charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. 

 
3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. 
 

4. Rada Sołecka działa kolegialnie. 
 
5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla 

swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy 
swoich członków. 

 
6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w 

szczególności następujące sprawy: 
 
  a) opracowanie projektów podziału środków 

wyodrębnionych w budŜecie gminy do dyspozycji 
sołectwa, 

 
  b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz 

programów i planów działań, 
 
  c) współorganizowanie wykonania uchwal zebrania 

wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji. 
 

7. Rada Sołecka moŜe zapraszać na swoje 
posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji 
samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać 
plany oraz zamierzenia. 
 

12.  NADZÓR SOŁECTWA. 
 

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje 
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych takŜe Wójt i 
Skarbnik. 

 
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 

na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności, 

 
3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Wójtowi uchwały, 

wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej. 
 
4. BieŜącą kontrolę nad statutową działalnością 

sołectwa sprawuje Wójt. 
 
5. Wójt i uprawnieni pracownicy urzędu mogą Ŝądać 

niezbędnych informacji i danych dotyczących 
funkcjonowania sołectwa. 

 
6. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania 

wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego 
stanowiska, do uchylenia wyłącznie. 
 

13.  SPORY. 
 

§ 23. Spory między organami sołectwa na tle 
interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec 
decyzji Wójta naruszających istotne interesy sołectwa, 
rozpatruje Rada Gminy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


