UCHWAŁA NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łaznów
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
Rada Gminy Rokiciny, uchwala:
Statut Sołectwa Łaznów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Łaznów jest jednostką pomocniczą Gminy Rokiciny.
2. Obszar Sołectwa wynosi 762,3869 ha i obejmuje miejscowość Łaznów.
§ 2. 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Łaznów, zwanego
dalej „sołectwem”, w tym:
1) sprawy wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420);
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
3) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rokiciny;
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Łaznów w Gminie Rokiciny;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Rokiciny;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rokiciny;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rokiciny;
6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Łaznów w Gminie
Rokiciny;
7) sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Łaznów w Gminie Rokiciny;
8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Łaznów w Gminie Rokiciny.
Rozdział II
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji
§ 3. 1. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych
podmiotów.
2. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców
sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i
remontów obiektów i urządzeń infrastruktury lokalnej znajdującej się na obszarze sołectwa;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze
sołectwa,
b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Rokiciny,
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady,
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,
f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców sołectwa;
gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym
przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;
wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności w sprawach dotyczących:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,
b) zmian statutu Gminy Rokiciny,
c) zmian statutu sołectwa,
d) przepisów porządkowych,
e) określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na
obszarze sołectwa,
f) szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze sołectwa,
g) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa,
h) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.
§ 4. Zadania określone w § 3, sołectwo realizuje w szczególności, poprzez:
podejmowanie uchwał;
wydawanie opinii;
uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;
współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Rokiciny i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Rokiciny.
Rozdział III
Organy sołectwa i rada sołecka

§ 5. 1. Organami sołectwa są:
a) sołtys,
b) zebranie wiejskie.
§ 6. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
4. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.
5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.
§ 7. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
a) rozpatrywanie sprawozdań sołtysa i rady sołeckiej z działalności w trakcie kadencji,
b) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwoływanie tych organów,
c) uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym,
d) uchwalanie zasad zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,
e) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał,
f) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa, przewodniczącego rady sołeckiej, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania wiejskiego.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze, nie pozbawieni uprawnień wyborczych.
2. Zebranie wiejskie jest prawomocne, jeżeli:
1) uczestniczy w nim co najmniej 1/4 mieszkańców, o których mowa w ust. 1;
2) uczestniczy w nim mniej, niż 1/4 mieszkańców, o których mowa w ust. 1, jeżeli odbywa się
ono w drugim terminie, co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie pierwszego zebrania.
3. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności określonej w ust. 2.
4. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
spisu wyborców, sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do organów gminy.
5. Osoby nie ujęte w spisie wyborców mogą być do niego dopisane w trakcie zebrania
wiejskiego przez przewodniczącego zebrania po ustaleniu faktu stałego zamieszkania w tym
sołectwie.
6. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu zebrania. Lista obecności jest załącznikiem do
protokołu z zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w razie jego nieobecności przewodniczący rady sołeckiej.
2. Zebranie wiejskie zwołuje z własnej inicjatywy sołtys, na pisemny wniosek rady sołeckiej, na pisemny wniosek organu gminy, na pisemny wniosek, co najmniej 30% uprawnionych
mieszkańców sołectwa.
3. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie zebrania jest zobowiązany podać temat będący przedmiotem obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji, gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów gminy - zwołuje Wójt.
5. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 2, ustala i podaje
do publicznej wiadomości sołtys albo przewodniczący rady sołeckiej, najpóźniej na 7 dni przed
terminem zebrania wiejskiego.
6. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej, wyznacza Wójt w drodze zarządzenia i przekazuje sołtysom i przewodniczącym rady sołeckiej zawiadomienia o tym zebraniu, celem podania do publicznej wiadomości, nie później niż na
14 dni przez terminem zebrania wiejskiego.
§ 10. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys, chyba że zebranie wybierze
innego przewodniczącego obrad.
2. Przewodniczącego obrad do prowadzenia zebrania wiejskiego w sprawie wyborów
sołtysa i rady sołeckiej wyznacza Wójt, spośród radnych z tego okręgu wyborczego.
3. Przebieg zebrania wiejskiego jest protokołowany. Protokół i uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia
zebrania wiejskiego.
6. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem, statutem gminy i statutem sołectwa są nieważne.
7. Nieważność uchwał stwierdza Rada Gminy i powiadamia o tym sołectwo, podając
również treść rozstrzygnięcia Rady do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie
sołectwa.
§ 11. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy Rokiciny, w stosunkach cywilnoprawnych i w sprawach publicznych;
3) składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w
szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;
6) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniach;
7) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

8) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań w gminie;
9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady
sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej;
12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
13) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
15) organizowanie spotkań radnych gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Rokiciny.
§ 12. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.
2. Rada Gminy ustanawia w Statucie Gminy zasady, na jakich sołtysowi za udział w sesji
Rady Gminy przysługuje dieta.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 13. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się od 3 do 7 osób. Liczbę członków rady sołeckiej ustala każdorazowo zebranie wiejskie.
§ 14. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) wspomaganie działalności sołtysa;
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
3) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców
sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy;
4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego;
5) inicjowanie czynów społecznych;
6) organizacja imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku.
§ 15. 1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje przewodniczący rady sołeckiej.
2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w roku.
3. W posiedzeniu rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu:
sołtys, radni z tego okręgu wyborczego oraz Wójt, którzy są powiadamiani o posiedzeniu przez
przewodniczącego rady sołeckiej.
Rozdział IV
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 16. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie,
większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wyboru przewodniczącego rady sołeckiej dokonuje rada sołecka spośród siebie w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 4 lata.
4. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
§ 17. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 18. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania.
§ 19. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy Rokiciny w formie zarządzenia wydanego nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady so-

łeckiej. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej
przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich
przyczyny.
3. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym
celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.
4. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków
rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie
spisu wyborców, sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do organów gminy.
6. Spis sporządza się w urzędzie gminy, na podstawie spisu wyborców do organów
gminy, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547, z późn. zm.).
§ 20. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów
przez co najmniej 1/10 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
O ile na zebraniu wiejskim zwołanym dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano
wymaganej liczby głosów, wybór sołtysa dokonywany jest na zebraniu zwołanym w drugim
terminie po upływie 30 minut.
2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.
§ 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 3-5 członków wybranych
przez zebranie wiejskie spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania
sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również
osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego komisji.
§ 22. 1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej;
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przygotowanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia tajnego głosowania;
4) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenie;
5) sporządzenie i podpisanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół podpisują przewodniczący Komisji Wyborczej i jej członkowie.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.
4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w
wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej, według wzorów określonych odpowiednio w załączniku Nr 4, 5 i 6 do uchwały.
§ 23. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla
dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Głosowanie na sołtysa odbywa się zgodnie z Regulaminem wyboru na sołtysa stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 1 lub 2 do uchwały.
4. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się zgodnie z Regulaminem wyboru
rady sołeckiej stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.
5. Rada Sołecka wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
§ 24. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
3) śmierci.
§ 25. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej
stosuje się odpowiednio.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało
mniej niż 3 miesiące.
§ 26. 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani
przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku do Wójta;
2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia
nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania
wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym
samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało
mniej niż 3 miesiące.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i
przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1.
§ 28. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.
Rozdział V
Mienie i finanse
§ 29. 1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym sołectwu, korzysta z tego
mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez zebranie wiejskie.
2. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1, odrębną uchwałą.
3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa
lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi inaczej.
§ 30. 1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w
rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej
w ust. 1, sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
go o potrzebie wyrażenia zgody.
§ 31. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.
Rozdział VI
Kontrola i nadzór
§ 32. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada.
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania z zakresu kontroli działalności
organów sołectwa wyznaczone przez Radę.
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Wójt.
§ 34. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i
funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i
wchodzi w życiu po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Rokiciny:
Teresa Rudzińska
0

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
REGULAMIN GŁOSOWANIA W WYBORACH NA SOŁTYSA
(W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA 1 KANDYDATA)
§ 1. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza, wybrana na zasadach określonych w
statucie sołectwa.
§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym
udział w zebraniu i znajdującym się w spisie wyborców, sporządzonym dla wyborów organów
tego sołectwa.
§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:
„Karta do głosowania w wyborach na sołtysa” oraz pytania „Czy jesteś za wyborem
………………… (imię i nazwisko kandydata) na sołtysa”. Obok nazwiska kandydata z prawej
strony znajdują się dwie kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”.
2. Kartę do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza na podstawie zarejestrowanego zgłoszenia kandydatów na sołtysa i rozdaje je uprawnionym mieszkańcom sołectwa według
listy obecności.
3. Karty do głosowania Komisja Wyborcza opatruje pieczęcią Urzędu Gminy w Rokicinach.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego
tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
§ 4. 1. Wyborca dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem
„tak”, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając
się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na sołtysa.
2. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak „x” jednocześnie w kratce nad
wyrazem „tak” jak i w kratce nad wyrazem „nie” oraz gdy postawi zamiast znaku „x” inny znak
- jego głos uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny: niesporządzone przez Komisję Wyborczą, nieopatrzone pieczęcią
urzędową oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.
4. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak”, ani nad wyrazem „nie”, to jego głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru.
§ 5. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do
urny wyborczej.
§ 6. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką
ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby wyborców obecnych na zebraniu i biorących udział w głosowaniu.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół, według wzoru ustalonego w załączniku do statutu sołectwa.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
3. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
REGULAMIN GŁOSOWANIA W WYBORACH NA SOŁTYSA
(W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WIĘCEJ, NIŻ 1 KANDYDATA)
§ 1. 1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa spośród nieograniczonej liczby kandydatów
mających prawo wybieralności, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza, wybrana na zasadach określonych w
statucie sołectwa.
§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym
udział w zebraniu i znajdującym się w spisie wyborców, sporządzonym dla wyborów organów
tego sołectwa.
§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:
„Karta do głosowania w wyborach na sołtysa” oraz zamieszcza się w kolejności zgłoszeń imiona
i nazwiska kandydatów na sołtysa. Obok nazwiska każdego z kandydatów z prawej strony znajduje się kratka.
2. Kartę do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza na podstawie zarejestrowanej
listy kandydatów na sołtysa, umieszczając nazwiska kandydatów według kolejności zgłoszeń i
rozdaje je uprawnionym mieszkańcom sołectwa według listy obecności.
3. Karty do głosowania Komisja Wyborcza opatruje pieczęcią Urzędu Gminy w Rokicinach.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego
tajność głosowania, znajdującego się w miejscu zebrania wyborczego.
§ 4. 1. Wyborca dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów na sołtysa, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na sołtysa.
2. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej, niż jednej kratce,
głos taki uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny: niesporządzone przez Komisję Wyborczą, nieopatrzone pieczęcią
urzędową oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.
4. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego z kandydatów, jego głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru.
§ 5. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do
urny wyborczej.
§ 6. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół, według wzoru ustalonego w załączniku do statutu sołectwa.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
3. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
REGULAMIN GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY SOŁECKIEJ
§ 1. 1. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką, spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza, wybrana na zasadach określonych w
statucie sołectwa.
§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa biorącym
udział w zebraniu i znajdującym się w spisie wyborców, sporządzonym dla wyborów organów
tego sołectwa.
§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:
„Karta do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej” oraz zamieszcza się w kolejności zgłoszeń imiona i nazwiska kandydatów do Rady Sołeckiej. Obok nazwiska każdego z kandydatów z
prawej strony znajduje się kratka.
2. Kartę do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza na podstawie zarejestrowanej
listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej i rozdaje je uprawnionym mieszkańcom sołectwa
według listy obecności.
3. Karty do głosowania Komisja Wyborcza opatruje pieczęcią Urzędu Gminy w Rokicinach.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego
tajność głosowania, znajdującego się w miejscu zebrania wyborczego.
§ 4. 1. Wyborca dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na członka Rady
Sołeckiej.
2. Wyborca może oddać maksymalnie tyle głosów (postawić tyle znaków „x”), ile członków ma liczyć Rada Sołecka.
3. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak „x” w większej ilości kratek, niż
ustalona liczba członków Rady Sołeckiej, to taki głos uważa się za nieważny.
4. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego z kandydatów, to taki głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
5. Karty wyjęte z urny: niesporządzone przez Komisję Wyborczą, nieopatrzone pieczęcią
urzędową oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.
§ 5. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do
urny wyborczej.
§ 6. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół, według wzoru ustalonego w załączniku do statutu sołectwa.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
3. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach sołtysa przeprowadzonych
na zebraniu wiejskim w sołectwie …………………………………w dniu ……………………..............
Komisja Wyborcza w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1) Liczba wyborców obecnych na zebraniu wyborczym uprawnionych do głosowania: .............
2) Na sołtysa zgłoszono kandydaturę ……………………………………………………………………..
3) Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru sołtysa, zgodnie z § 6 Regulaminu, wynosi …………….. głosów,
4) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: ………………………………………….
5) Liczba kart wyjętych z urny: ……………………………………………………………………………..
(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności)
6) Liczba głosów nieważnych: ……………………………………………………………………………...
7) Liczba głosów ważnych: …………………………….........................................................................
8) Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: …………………………………………………….
9) Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: …………………………………………
10) Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: …………………………………
Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydat ………………………………………
uzyskał/nie uzyskał minimalną/nej ilość/ci głosów, określonej w pkt 3 protokołu i został/nie
został wybrany na sołtysa.
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach sołtysa przeprowadzonych
na zebraniu wiejskim w sołectwie …………………………………w dniu…………………...................
Komisja Wyborcza w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba wyborców obecnych na zebraniu wyborczym uprawnionych do głosowania: ...............
2. Na sołtysa zgłoszono następujące kandydatury:
1) ...........................................................................................................................................................
2) ……………………………………….....................................................................................................
3) ……………………………………….....................................................................................................
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: ……………………………………………
4. Liczba kart wyjętych z urny: ……………………………………………………………………………….
(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności),
5. Liczba głosów nieważnych: ……………………………………………………………………………….
6. Liczba głosów ważnych: ……………………………...........................................................................
7. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ……………………………………………………...
8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1) …………………………………………… oddano głosów ……………………………………………….
2) …………………………………………… oddano głosów ……………………………………………….
3) …………………………………………… oddano głosów ……………………………………………….
Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza, że sołtysem został/a wybrany/a
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ……………………………………..........................................................
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXI/146/09 RADY GMINY ROKICINY
z dnia 22 lipca 2009 r.
PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach do Rady Sołeckiej przeprowadzonych na zebraniu wiejskim w sołectwie……………………w dniu ……………………………..
Komisja Wyborcza w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba wyborców obecnych na zebraniu wyborczym uprawnionych do głosowania:………….
2. Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono następujące kandydatury:
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: ……………………………………………
4. Liczba kart wyjętych z urny: ……………………………………………………………………………….
(gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności),
5. Liczba głosów nieważnych: ……………………………………………………………………………….
6. Liczba głosów ważnych: ……………………………...........................................................................
7. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ……………………………………………………...
8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
2) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
3) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
4) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
5) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
6) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
7) ……………………………............................................. oddano głosów ……………………………...
Wobec powyższego Komisja Wyborcza stwierdza, że członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………….....................................................................................................
5) …………………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej …………………………………………………………………….
2) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………
3) Członek Komisji Wyborczej ………………………………………………………………………………

