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UCHWAŁA NR LIV/574/2010
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 3 listopada 2010 r.

zmiany uchwały Nr XIV/112/03 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003 r. w sprawie uchwalenia statutów 
jednostek pomocniczych gminy Jabłonna (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 7.11.2003, Nr 282). 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 
142, poz.1591 z póź. zm.). 

Rada Gminy Jabłonna uchwała co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XIV/112/03 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek 
pomocniczych gminy Jabłonna (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 7.11.2003, Nr 282 wprowadza się następujące 
zmiany w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 10 niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Pozostałe paragrafy statutu sołeckiego nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Barbara Wołosiewicz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

Obecne Statuty jednostek pomocniczych gminy Jabłonna wymagają zmian, ponieważ od 2003 r. do chwili 
obecnej nastąpiły znaczące zmiany w m.in.: ustawie o funduszu sołeckim, samorządzie gminnym i finansów 
publicznych. Dlatego też postanowiono uaktualnić zapisy zawarte w statutach sołeckich, dostosowując je do 
obowiązujących przepisów znajdujących się w aktach prawnych. Przedłożony projekt uchwały wprowadza 
więc do Statutów Sołeckich zmiany będące konsekwencją zmian ustrojowych. Wprowadza również ustalenia 
usprawniające pracę poszczególnych Sołectw Gminy w praktyce. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Jabłonna nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Chotomów nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 70 mieszkańców uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych, zebranie 
zwołuje się w drugim terminie i prawomocne uchwały mogą być skutecznie podejmowane przy 
obecności co najmniej 50 mieszkańców. 

3) Drugi termin Zebrania Wiejskiego następuje po upływie 30 min. od terminu pierwszego zebrania. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów ponawiamy procedurę głosowania. Jeżeli nadal będzie równa liczba 
głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
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budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 

a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Dąbrowa Chotomowska nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Rajszew nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Skierdy nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Suchocin nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Boża Wola nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Trzciany nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów ponawiamy procedurę głosowania. Jeżeli nadal będzie równa liczba 
głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Janówek Drugi nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/574/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 r.

W statucie Sołectwa Wólka Górska nastąpiły następujące zmiany: 

1. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gminę Jabłonna, 

2) Sołectwo – jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu, 

3) Statut – Statut Sołectwa, 

4) Sołtys- organ wykonawczy sołectwa, 

5) Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa, 

6) Rada Gminy – Radę Gminy Jabłonna, 

7) Zebranie Wiejskie- organ uchwałodawczy Sołectwa, 

8) Skarbnik- Skarbnika Gminy Jabłonna, 

9) Wójt – Wójta Gminy Jabłonna, 

10) Urząd – Urząd Gminy w Jabłonnie. 

2. W §4 ust.2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

podejmowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej. 

3. W §4 ust.2. dodaje się pkt. 4a w brzmieniu: 

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu. 

4. W §5 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

5. W §6 ust.2. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

opiniowanie studium kierunku rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w części 
dotyczącej Sołectwa. 

6. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy 
o ile Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

7. W §6 ust.2. dodaje się pkt. 9a w brzmieniu: 

inicjatorem wniosku o którym mowa w punkcie 9 mogą być: Sołtys, Rada Sołecka lub piętnastu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 

8. W §9 w ust.1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa z zastrzeżeniem §17 ust.1. 

9. W §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. 

10. W §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym 
mowa w ust.2, Zebranie zwołuje Wójt w ciągu 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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11. §11 otrzymuje brzmienie: 

1) Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys. 

2) Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej 
upoważniony przez Sołtysa. 

3) W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 
upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy 
członek rady Sołeckiej najstarszy wiekiem. 

4) Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący 
Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań wiejskich do publicznego wglądu. 

5) Zebranie Wiejskie zatwierdza proponowany porządek obrad po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych 
wniosków. 

6) Sołtys lub wyznaczony członek Rady Sołeckiej zdaje sprawozdanie z realizacji wniosków z Zebrania 
Wiejskiego. 

12. §12 otrzymuje brzmienie: 

1) Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 
uprawnionych do brania udziału w Zebraniu. 

2) Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na ilość osób biorących w nim udział, jeśli mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim powiadomieni prawidłowo, zgodnie z wymogami statutu. 

13. §13 otrzymuje brzmienie: 

Sołtys ogłasza uchwały podjęte przez Zebranie poprzez ich rozplakatowanie, a nadto przekazuje je wraz 
z protokołem Zebrania Wiejskiego do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty, 
w której odbyło się Zebranie. 

14. W §14 pkt.3 otrzyma brzmienie: 

utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy a także z radnymi z terenu sołectwa. 

15. Skreśla się §18. 

16. W §19 ust.1 otrzyma brzmienie: 

Karta do głosowania zawiera określenie daty i przedmiotu wyborów oraz listę kandydatów na Sołtysa oraz 
Członków Rady Sołeckiej w porządku alfabetycznym nazwisk. 

17. §22 otrzyma brzmienie: 

1) Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych głosów. 

2) W przypadku równej liczby głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Wyborczą. 

18. W §26 ust.2 słowa „może być złożony” zastępuje się słowami „składany jest”. 

19. W §26 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

20. §28 otrzyma brzmienie: 

1) Wydatki sołectw realizowane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim. 

2) Sołectwo na podstawie Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego składa wniosek do Wójta w sprawie przeznaczenia środków, poprzez wskazanie 
przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3) Wniosek, którym mowa w ust.2: 
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a) winien zawierać nazwę przedsięwzięcia, szacunkowe koszty realizacji i uzasadnienie, 

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji muszą należeć do zadań własnych gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

4) Wydatki sołectwa nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na dane sołectwo. 
Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny. 

5) Obsługę merytoryczną i finansową wydatków sołectw zapewnia Urząd Gminy. 

6) W przypadku nie podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, w budżecie będą zabezpieczone środki na 
wydatki sołectw. Sołtysi w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej otrzymają informację 
o wysokości środków sołectwa na realizację przedsięwzięć. Na tej podstawie sołtysi przedkładają 
Wójtowi wniosek o przeznaczeniu środków. Zapisy ust.3-5 pozostają bez zmian. 

7) Środki na działalność sołectw pochodzą: 

a) ze środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej, 

b) z wpływów z organizowanych imprez, 

c) darowizn na rzecz sołectwa. 

8) Sołectwo zarządza mieniem gminnym przekazanym przez gminę oraz dba o jego należyty stan. 

9) Mienie przekazane sołectwom w użytkowanie podlega inwentaryzacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. 

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest przy udziale sołtysa. 

21. §32 otrzyma brzmienie: 

1) Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

2) Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do 
rozpatrzenia Radzie Gminy. 

3) O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 


